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Tästä sisään. Turkin Antalyan vanhassa kaupungissa toimii 
ortodoksinen seurakunta.

”Kristuksen ylösnousemus  
oli voitto myös Marialle!”

ARKENA

PYHÄNÄ

HUOMENNA

Joensuun seminaarin emäntä Irma Aikonen pitää 
huolta opiskelijoista.

Virpovitsat kuuluvat pääsiäiseen.
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ORTODOKSI

Anne Kärkkäinen

TOISTA kertaa peräkkäin kirkon ovet pysy-
vät kiinni pääsiäisenä koronan vuoksi.

Jäämme vaille kirkkovuoden tärkeintä 
kokemusta siitä, miten valo leviää keskuu-
teemme. Hämärän kirkkosalin hiljaa supi-
sevassa joukossa tuohus toisensa jälkeen 
sytyttää toisen, ja sitten puhkeaa riemu: 
Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Nyt joudumme tekemään pääsiäisen 
juhlan omatoimisesti voimiemme, taito-
jemme ja kykyjemme mukaan. Tässä leh-
dessä on useita puheenvuoroja, joissa sii-
hen annetaan vinkkejä. 

Pääsiäisyönpalvelusta voi seurata tv:stä, 
radiosta tai oman tai toisen paikkakunnan 
kirkon Facebook-sivulta tai Youtube-
kanavalta.

Tärkeintä on, että pääsiäisenä ketään ei 
jätetä yksin. Tästä muistuttaa Helsingin 
seurakunnan isä Markku Salminen.

Tampereen seurakunnan isä Aleksej 
Sjöberg ehdottaa, että kukin antaisi muille 
tavalla tai toisella kolme tuntia omasta 
ajastaan eli saman kuin seisoisi yöllä kir-
kossa pääsiäispalveluksessa. Levittäisi 
pääsiäisiloa oman kodin seinien sisältä 
ulos. Siinä vain mielikuvitus on rajana.

Pääsiäinen on koko luomakunnan juhla 
Kristuksen ylösnousemuksesta. Siitä kan-
nattaa riemuita yhdessä. Tunteet tarttuvat, 
siksi iloa kannattaa jakaa. Jaettu ilo on 
kaksinkertainen ilo.

Liikenisikö ehkä pieni pasha-annos, 
kulitsan palanen tai koristeltu pääsiäis-
muna naapurille ovenraosta? 

Tai ilahduttaisiko jo ennen pääsiäistä 
pienellä muistamisella muuten? Tilaisi 

vaikka Lintulan nunnien nettikaupasta 
kortteja ja lähettäisi niitä? Tai muistaisi 
ystävää kukkatervehdyksellä? 

Askartelutaitoinen voisi näprätä pape-
riruusuisen vitsan ja palmusunnuntaina 
virpoa etänä toivotuksen Whatsappilla niin 
monelle kuin keksii. Tai näpytellä viestejä, 
lähettää sähköpostia kuvilla tai ilman.

Tai ehkäpä pääsiäisilon jakamisen tapa 
olisi aineeton? Kuunteleva korva. Tuttava-
piirissä saattaa olla joku, joka on ollut pit-
kään eristyksissä haurautensa vuoksi. Koh-
taaminen rakentaa siltaa meidän ihmisten 
välille. Parhaimmillaan se sytyttää valon ja 
toivon. Jos ei voikaan puhua nenästä nok-
kaan edes maski naamalla, etävälineitä 
kohtaamiseen on puhelimesta alkaen.

Ydin on muistaa muistaa. Olkaamme 
toinen toisellemme tuohuksen valo, toivo 
ja ilo myös nyt korona-aikana. Eristys 
päättyy kyllä ennemmin tai myöhemmin.

Ihanaa pääsiäistä!
Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi!

Omatoimipääsiäinen
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KIRKKOHERR ALTA

ОТ НАСТОЯТЕЛЯ

Тимо Тюнккюнен
Настоятель

Юго-Восточный православный приход 
(Перевод Иван Калишевич)

Из тьмы к свету
В ОЖИДАНИИ пасхальной ночи в наших церквях создается 
особая заряженная атмосфера: полутемный зал, тихие голоса 
людей, мерцающие огни свечей, слова канона погребения 
Великой Субботы еще раз раздаются в нас эхом. В этот миг мы 
оказываемся на пороге переживания важного огромного опыта, 
который повторяется из года в год. 

Каждому, кто когда-либо пережил праздник Пасхи знакомо 
чувство тоски, которое он испытывает во время ожидания это-
го момента и состояния, пока оно не придет снова, превратив-
шись в радость и веселие при появлении в алтаре света, рас-
пространяющегося среди прихожан. Это чудо Святого Огня, 
которое мы переживаем только во время богослужения в пас-
хальную ночь. Свет вытесняет тьму, смерть побеждена!

Уже второй раз мы, прихожане, остаемся в церкви без этого 
момента и опыта. Но теряем ли мы при этом что-то важное?

Мы все понимаем, что ничто не заменит этот опыт совмест-
ной встречи Пасхи во время праздничного пасхального бого-
служения. Но мы не должны отказываться от этого важного 
опыта, забывать о нем. Из церкви нам предлагают взять с собой 
Свет, а тот, кто принимает его, освещает им все вокруг.

Каждый человек действует по своему разумению и своей 
воле. Если у нас нет возможности принять участия в совмест-
ной службе и встрече Пасхи в пасхальную ночь, это не значит, 

что мы не участвуем в Воскресении Христовом, в благодати и 
радости, потому что мы готовы принять это Воскресение в лю-
бых обстоятельствах. 

Мы можем дома зажечь свечу в темноте, петь пасхальные 
песнопения, и таким образом проявить свою веру в Воскре-
сение Христово. Так мы принимаем и свет Христов, и чудо 
Воскресения, и благословение Святого Огня. Ничто не может 
ограничить дух верующего человека, потому что он свободен 
благодаря Воскресению Христову. И в этом году нам возможно 
пережить эти счастливые моменты . Никакие внешние ограни-
чения не могут затмить внутренний духовный мир человека. 

Проявим же веру своим примером и не останемся сторон-
ними наблюдателями! Свет Христов освещает каждого верую-
щего и делает нас свидетелями Святого Воскресения во время 
нашей земной жизни. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ, 
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

P i m e y d e s t ä  v a l o o n 
PÄÄSIÄISYÖN odotuksessa kirkoissamme on 
tihentynyt tunnelma: hämärä kirkkosali, 
hiljaiset äänet ihmisjoukossa, lepattavat 
tuohukset ja vielä kerran Suuren Lauantain 
hautauspalveluksen kanonin veisut kaikuvat 
ympärillämme. Tuossa hetkessä olemme 
jonkin suuren kokemuksen äärellä, joka 
toistuu vuodesta toiseen.

Jokainen pääsiäisen juhlaan osallistunut 
kaipaa tätä kokemusta ja hetkeä, joka purkautuu iloksi ja riemuksi 
valon tullessa alttarista ja levitessä kirkkokansan keskuuteen. 
Tämä on pyhän tulen ihme, jonka voimme kokea vain pääsiäis-
yön jumalanpalveluksessa. Valo kukistaa pimeyden, kuolema on 
voitettu!

On ilmeistä, että jo toisen kerran jäämme seurakuntayhtei-
söinä tämän kokemuksen ulkopuolelle. Mutta menetämmekö 
kuitenkaan jotain tärkeää?

Ymmärrämme kaikki sen, ettei mikään ei voi korvata yhteistä 
kokemusta pääsiäisen juhlallisesta jumalanpalveluksesta. Mutta 
jotain olennaista emme saa myöskään unohtaa tai sivuuttaa. Kir-
kossa meitä kehotetaan ottamaan vastaan valo. Se, joka tahtoo 
ottaa valon vastaan, saa sen, ja tuo valo valaisee kaiken.

Kyse on siis ihmisen omasta tahdosta ja toiminnasta. Jos 

meillä ei ole mahdollisuutta yhteiseen pääsiäisyön jumalanpal-
velukseen, emme kuitenkaan jää osattomiksi Kristuksen ylös-
nousemusjuhlasta, sen ilosta ja siunauksesta, jos tahdomme ottaa 
sen vastaan erilaisissakin oloissa.

Voimme kotonakin pimeyden keskellä sytyttää tuohuksen, 
laulaa pääsiäisveisuja ja siten osoittaa uskomme Kristuksen ylös-
nousemukseen. Näin otamme vastaan Kristuksen valon, ylösnou-
semuksen ihmeen ja pyhän tulen siunauksen. Mikään ei voi 
rajoittaa uskovan ihmisen sielua, se on vapaa Kristuksen ylös-
nousemuksen tähden. Tälle kokemukselle meidän on annettava 
mahdollisuus tänäkin vuonna. Sisäistä hengellistä maailmaa eivät 
ulkonaiset rajoitukset voi estää tai tukahduttaa.

Omalla toiminnallamme osoitamme uskomme emmekä jää 
sivustakatsojiksi. Kristuksen valkeus valaisee jokaisen uskovan 
ja tekee meidät maan päällä otollisiksi ylistämään pyhää ylösnou-
semusta. 

 KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA, KUOLEMALLAAN KUOLEMAN 
VOITTI JA HAUDOISSA OLEVILLE ELÄMÄN ANTOI!
KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA – TOTISESTI NOUSI!

 
Timo Tynkkynen

Kirkkoherra
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta
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Mistä etsimme Vapahtajaamme?
EVANKELISTOJEN kertomus Kristuksen tyhjästä haudasta tekee 
selväksi, että ensimmäisen pääsiäisaamun naiset etsivät häntä 
sieltä, missä hän ei ollut. Luukkaan kertomuksessa etsijät saavat 
kuulla enkelin lempeän moitteen: ”Miksi etsitte elävää kuolleiden 
joukosta?” (Luuk. 24:5). Tyhjä hauta osoittaa, että Vapahtajaamme 
on etsitty väärästä paikasta.

Monet etsivät Kristusta, mutta toimivat mirhantuojien tavoin: 
he eivät etsi häntä elävien, vaan kuolleiden joukosta. Teemme 
näin ehkä useammin kuin aavistammekaan. Etsimme häntä kuol-
leiden joukosta joka kerta kun puhumme Herrastamme poissa-
olevana tai ajattelemme häntä jonakin kaukaisena historiallisena 
henkilönä. Etsimme häntä kuolleiden joukosta joka kerta, kun 
kuulemme hänen sanansa, muttemme kätke niitä sydämiimme 
ja elä niiden mukaan. Joka kerta, kun kohtaamamme ihminen ei 
tule lähimmäiseksemme, joka kerta kun hän ei tule veljeksemme 
tai sisareksemme, jonka puolesta Kristus on antanut henkensä, 
etsimme häntä turhaan. 

Puhe kuolemasta ja rististä tulee lähelle elämämme perustun-
toja. Markuksen kertomusta värittävät inhimillisen murheen 
sävyt. Kuolemanjälkeiset hetket ovat surullisia ja hitaita. Rakas 
on viimeisen kerran laskettu hautaan, ja hauta on sinetöity. Kol-
mantena päivänä haudalle saapuvat naiset elivät tässä surun kyl-
lästämässä todellisuudessa ja toimivat sen mukaisesti. He eivät 
tavoitelleet mahdotonta, vaan lähestyivät hautaa menetyksen 
kokeneina.

 Kristuksen ylösnousemuksen ihmeellisyys on siinä, että se 
tulee yhtäältä lähelle elämän perustragiikkaa – kulkemista elä-
män ja kuoleman välillä – mutta toisaalta se tuo eteemme myös 
ihmeen, joka poikkeaa kaikesta luonnollisesta. Siksi ylösnou-
semuskertomuksen tyhjä hauta ei ole tyhjä, vaan täynnä – täynnä 
toivoa.

 Koska molemmat haudalle rientäneet mirhantuojanaiset etsi-
vät Herraamme vilpittömästi, he saivat myös kuulla, mistä hänet 
löytää. He löytävät hänet elävien joukosta, Matteuksen mukaan 
Galileasta. Se on maa, josta Jesaja on kerran profetoinut: ”Mutta 
kerran hän taas palauttaa kunniaan Meren tien, Jordanin takai-
sen maan ja muukalaisten Galilean. Kansa, joka pimeydessä vael-
taa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon 
maassa, loistaa kirkkaus.” (Jes. 8:23–9:1).

 Vapahtajamme elää keskuudessamme. Hän tulee ylösnouse-
muksensa jälkeen suoraan läpi suljettujen ovien. Hän on kans-
samme. Hän valaisee varjot, jotta voisimme nähdä hänet, kuulla 
häntä. Hän näyttäytyy toistuvasti, jotta tottuisimme hänen läs-
näolonsa uuteen muotoon. Hän haluaa vakuuttaa meidät siitä, 
ettei hän ole jättänyt meitä.

 Meidän on tunnistettava hänet yhä uudelleen ja etsittävä häntä 
entistä tunnollisemmin. Hän tulee nimittäin luoksemme monissa 
hahmoissa. Hän tulee luoksemme eukaristiassa, pyhän sanan 
välityksellä, köyhissä ja vähäisissä, päivittäisen elämän tapahtu-
missa ja oloissa. On sydämemme avoimuudesta kiinni, pystym-
mekö tunnistamaan hänet. Toinen näkee aaveen, kuten opetus-
lapset Jeesuksen kävellessä järven pinnalla (Mark. 6:49), toinen 
toteaa Johanneksen tavoin: ”Se on Herra!” (Joh. 21:7).

 Herramme ylösnousemuksen ihme tiivistyy lopulta siihen, 
että meille luvataan sama tulevaisuus, joka tuli Kristuksen osalle. 
Tämä ihme tulee todeksi jo täällä, meidän maailmassamme. 
Edessämme on enemmän kuin hautaan laskeutuminen, enem-
män kuin tyhjyys tai pimeys. ”Kuolema, missä on sinun otasi? Tuo-
nela, missä on sinun voittosi? Kristus nousi kuolleista ja hävitti voi-
masi. Kristus nousi kuolleista ja pahuuden henget tuhoutuivat. Kris-
tus nousi kuolleista ja elämä hallitsee. Kristus nousi kuolleista, eikä 
kukaan kuollut ole haudassa.”

Leo 
Helsingin ja koko 
Suomen arkkipiispa

Arseni 
Kuopion ja 
Karjalan 
metropoliitta

Elia 
Oulun metropoliitta
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Parisuhdekurssi verkossa
Parisuhteen pohtimiseen ja vuorovaikutuksen vahvista-
miseen on tilaisuus huhtikuussa. Silloin järjestetään ne-
tissä kolmiosainen parisuhdeluentosarja Pariasiaa.                                                                

Luentosarjan pitävät vantaalaiset vapaaehtoiskoulut-
tajat Maria ja Petri Saarlo Parisuhdekeskus Katajan ma-
teriaalien perusteella. 

Luennoille voi osallistua yksin tai yhdessä yhden tai 
useamman kerran.  
Ke 14.4. klo 18–19, osa I: Virtaa parisuhteen hyvinvointiin 
Ke 21.4. klo 18–19, osa II: Avaimia parisuhteen vuorovai-
kutukseen 
Ke 28.4 klo 18–19, osa III: Oivalluksia parisuhteen tunne-
taitoihin

Ilmoittautumiset: me.saarlot@gmail.com. 

Haminan kirkon kuninkaan 
ovet kullataan

Kuuntele toukokuun 
kirkkolaulupäiviä etänä

Ortodoksisuutta  
voi oppia netissä

HAMINAN kirkon kunin-
kaan ovet saavat uuden 
kultasilauksen tänä ke-
väänä. Kunnostus tulee 
tarpeeseen, sillä kultaus 
on kulunut ajan kuluessa 
porteista, jotka ovat pe-
räisin 1830-luvulta. 

Korjaus alkaa pääsiäi-
sen jälkeen ja valmistuu 
parissa kuukaudessa ke-
säkuun alkuun mennes-
sä. Maaliskuussa urakan 
kilpailutus ja kultaajan 
valinta olivat kesken.

Kultauksen uusimi-
nen maksaa noin 50 000 
euroa. Kaakkois-Suomen seurakunta on saanut kustannuksiin 
Ortodoksisen kirkon avustusta 40 000 euroa.

TOUKOKUUSSA Joensuussa järjestettäviä 19. kirkkolaulupäiviä voi 
seurata etänä, jos korona estää kokoontumisen Joensuuhun. Ta-
pahtuman aikana pidetään jumalanpalveluksia, konsertteja, 
 luentoja ja työpajoja.

Ohjelma alkaa etäetkoilla tiistaina 25.5., kun toimittaja Risto 
Nordell haastattelee säveltäjätapaamisessa kirkkolaulupäivien 
teemasäveltäjää Timo Ruottista.

Keskiviikkona 26.5. on pappismunkki Damaskinoksen kirk-
komusiikkiaiheinen luento, ja torstaina 27.5. Maria Takala-
Roszczenko ja pappismunkki Damaskinos johdattavat kuulijoita 
Pyhiinvaeltajan lauluja -laulukokoelman sisältöön ja taustoihin 
sekä sanoin että sävelin.

Kirkkolaulupäivien päätapahtuma järjestetään perjantaista 
sunnuntaihin 28.–30.5.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki ortodoksisesta kirkko-
musiikista kiinnostuneet: kuorolaiset, kanttorit, opiskelijat, lap-
set, nuoret, perheet ja kaikki muut innokkaat.

Joensuussa paikan päällä ohjelma järjestetään koronarajoi-
tusten mukaan, ja siihen ilmoittautuminen avataan kirkkolaulu-
tapahtuman nettisivuilla myöhemmin. 

Lisätiedot: ort.fi/klp

ORTODOKSISUUDESTA kiinnostuneille on tarjolla monenlaista ope-
tusta netissä. Tässä joitakin lähteitä lehtemme seurakunnista.

Helsingin ortodoksisella seurakunnalla on Youtubessa raa-
mattupiiri ja luentosarja. Raamattupiirissä on tässä kuussa 
perehdytty profeetta Jesajan kirjaan.

Luentosarjassa puolestaan käsitellään kirkon perinteen näkö-
kulmasta eettisiä kysymyksiä, kuten ekumeenisia suhteita ja suh-
teita toisiin uskontoihin (14.4.), ortodoksisuutta ja ihmisoikeuk-
sia (28.4.) sekä tiedettä, teknologiaa ja luonnollista maailmaa 
(12.5.). Sarja perustuu Ekumeenisen patriarkaatin Maailman elä-
män edestä -asiakirjaan. 

Youtube: Helsingin ortodoksinen seurakunta Ortodoksiakerho 
ja Raamattupiiri

Ortodoksiapiirejä on muillakin. Vaasan kappeliseurakunnalla 
toimii venäjän- ja ruotsinkielinen ortodoksiakerho. Venäjänkie-
linen kerho sopii ortodoksisuudesta kiinnostuneille ja kirkkoon 
liittymistä pohtiville. Isä  Andrei Sõtšov pitää kerhoa kerran 
kuussa lauantaisin Teams-yhteydellä. Ruotsinkielinen keskus-
telukerho kokoontuu lauantaisin Skypen avulla. Lisätietoja: www.
tampereort.fi ja isä Andrei: andrei.sotsov@ort.fi. P. 0400 76 1718. 

Kaakon seurakunnasta annetaan raamattuopetusta Teamissa 
kaksi kertaa kuukaudessa hieman vaihtelevina päivinä joko maa-
nantaisin tai tiistaisin. Lisätietoja: kaakko.ort.fi

Katekumeeniopetustakin on käynnissä etänä. Tampereella 
opetus siirrettiin Teamsiin, ja se päättyy Suurella viikolla. Ensi 
syksyn opetustavasta ei ole toistaiseksi tietoa, mutta kiinnos-
tuneiden kannattaa olla yhteydessä Tampereen pappeihin:   
aleksej.sjoberg@ort.fi ja tuomas.kallonen@ort.fi

TOIMITTANUT ANNE KÄRKKÄINEN

Kultaajakisälli Mikko Snellmann tutki tä-
män vuoden alkupuolella kuninkaan ovien 
kuntoa korjaustarpeen arvioimiseksi.  
Kuva: Ville Kiiveri
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Ehtoollista ulkona

Aamunkoiton ilmestyminen 
häämöttää

Lappeenrannan pappilalla 
kiinnostava historia 

Korona-aikana seurakuntalaiset ovat saaneet tottua siihen, että jumalan-
palvelukseen ei pääse, mutta ehtoollista jaetaan kirkon ovien ulkopuolella. 
Ehtoolliselle jonotettiin Kouvolan kirkon edessä helmikuun lopussa. 
Kuva: Sakari Tanttari

SUOMEN ortodoksisen kirkon valtakunnallisen Aamunkoitto 
-lehden ilmestyminen häämöttää.

Maaliskuun puolivälissä tilanne oli se, että verkossa julkais-
tavan sähköisen lehden sivut oli määrä aueta maaliskuussa. Näin 
kertoi Aamunkoiton päätoimittaja Susanna Somppi. 

Jatkuvasti päivitettävä verkkolehti saattaa olla jo netissä tämän 
Ortodoksiviestin ilmestyessä. Verkkolehden osoite on www.
aamunkoitto.fi. Aamunkoitto löytyy myös Facebookista, Insta-
gramista ja Twitteristä.

Aamunkoiton painetun lehden suunniteltu aikataulu näyttäisi 
pitävän. Uusi lehti jaetaan ortodoksisiin talouksiin juhannuk-
seen mennessä. Lehden voi halutessaan myös tilata, ja siihen 
myydään ilmoitustilaa. 

Painettu lehti on 24-sivuinen, leikattu tabloid ja sen sisällä 
on kahdeksansivuinen liitteensä kullekin hiippakunnalle. Hel-
singin, Kuopion ja Oulun hiippakunnan liitteestä voi lukea seu-
rakuntien jumalanpalvelustiedot ja muut tapahtumat. Tilan sal-
liessa liitteessä voi olla myös paikallisia juttuja. 

Aamunkoiton ensimmäisen painetun lehden aineisto pitää toi-
mittaa 15.5.2021 mennessä osoitteeseen: aamunkoitto@ort.fi. 

Päätoimittaja Somppi kertoo, että Aamunkoittoon etsitään lisää 
avustajia ja sisällöntuottajia eri-ikäisistä ja -taustaisista henki-
löistä eri puolilta Suomea. Yhteydenotot: susanna.somppi@ort.fi.

Valtakunnallinen Aamunkoitto korvaa nykyiset seurakunta-
lehdet, kuten Ortodoksiviestin ja Paimensanomat.

Ortodoksiviestistä ilmestyy tämän lehden lisäksi vielä kaksi 
numeroa. Numero 4/21 tulee kesäkuun 3. päivänä ja viimeinen 
numero 5/21 elokuun 26. päivänä. 

SUOMEN viimeisen säilyneen ortodoksisen puurakenteisen kau-
punkipappilan rakennushistoria on nyt selvitetty. Lappeenran-
nan 125-vuotiaan pappilan vaiheet selvitti Kaakon ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen. 

Pappila rakennettiin 1896 tontille, jonka seurakunta oli saa-
nut Varvara Šešunovan testamenttiperintönä. Ennen rakenta-
mista paikalta oli jo purettu aiemmin 1700-luvulla rakennettu 
rappioitunut talo.

Pappilan piirsi parikkalalaisyntyinen rakennusmestari ja ura-
koitsija Pekka Roiha. Taloon tuli kolme asuntoa, papille, lukka-
rille ja kirkkoleivänpaistajalle. Rakennuksessa oli kahdeksan 
asuinhuonetta ja kolme keittiötä. 

Pappila rakennettiin hirrestä ja katettiin peltikatolla. Hirsien 
laskeuduttua runko vuorattiin seitsemän vuoden päästä lauta-
vuorauksella vuonna 1903.

Pappilan tontilla ei ollut kaivoa, joten pappilalla ei ollut myös-
kään saunaa. Vesi tuotiin hevoskyydillä tynnyreissä.

Vuosien kuluessa talossa tehtiin sisä- ja ulkoremontteja ja täy-
dennyksiä. Vesi- ja viemäröinti taloon tuli vuonna 1931, keskus-
lämmitys- ja wc-tilat 1950-luvun alussa ja autotalli-saunaraken-
nus rakennettiin 1959.

1980-luvulla pappilaa ei käytetty enää asuntona, vaan oli se oli 
seurakunnan käytössä ja siinä toimi myös kesäkahvila. Myöhem-
min tiloja vuokrattiin taas asunnoiksi.

Historialliseen puupappilaan tehdään peruskorjaus Museovi-
raston valvonnassa. Kun remontti on suunnitelmien mukaan val-
mistunut keväällä 2022, Kaakkois-Suomen seurakunta saa toi-
mintaansa esteettömät tilat.  

Pappilan rakennushistoriasta kiinnostaneet voivat ottaa 
yhteyttä isä Timo Tynkkyseen: timo.tynkkynen@ort.fi

Katunäkymä Lappeenrannan kirkosta ja pappilasta 1930-luvulta. 
Kuva: Etelä-Karjalan museo
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Tyytyväiset ortodoksiset oppilaat

SIRPA OKULOV
Kirjoittaja on kirkkopalvelujen 

koordinaattori, jonka tehtäväalueeseen 
kuuluu valtakunnallisesti uskonnon 

opetustilanteen seuranta.

MONET sodan jälkeiset evakko-ortodoksit, siis minun vanhem-
pani ikäluokka, kokivat toiseuden stigman. Sen aiheutti vie-
ras puhetapa, erilainen kulttuuri ja ryssän uskonto. Monet eivät 
muuta nimitystä ortodoksiselle uskonnolle tuolloin tunteneet. 
Nykyään sekularisoituneet ihmiset ilkkuvat tasapuolisesti kaikkia 
uskontoja, ei vain ortodokseja. Tästä saa myös enemmistö osansa. 

Ensimmäisinä vuosina kun itse opetin ortodoksista uskontoa, 
vanhempainilloissa kysyttiin, kiusataanko ortodokseja koulussa 
uskonnon vuoksi? Eräät lasten vanhemmat olivat joutuneet kiu-
satuiksi, eivätkä he toivoneet samaa jälkipolville.

Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa identiteetin vahvista-
minen kirjattiin ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin. Tämä 
tavoite on ilmeisesti onnistunut jossakin määrin, sillä oppiaine 
on eräistä koulun paras. Kun oppilas ilmoittaa näin luokanopet-
tajalle arviointikeskustelussa, sitä oikein ihmetellään opettaji-
enhuoneessa. 

Ortodoksisen uskonnon opetus on mieluisampi oppiaine kuin 
media antaa ymmärtää (Esimerkiksi Itä- Suomen yliopiston sel-
vitys 2016). Yliopiston selvityksessä kyseltiin yhdeksäsluokka-
laisilta ja lukiolaisilta käsityksiä uskonnon opetuksesta ja kat-
somusopetuksen malleista.

Vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia niin sekularisoitu-
neessa Helsingissä kuin Liperissäkin. Oppilaat arvostavat omaa 
opetusta ja opettajiaan. Vastausten mukaan niin sanottu yhteinen 
katsomusaine tai elämänkatsomustietoon siirtyminen ei ollut 
niin suosittua kuin median perusteella voisi kuvitella. 

Katsomusasioissa kysytään usein mielipiteitä vain enemmis-
töä edustavilta asiantuntijoilta. Kaikki vähemmistöjen edustajat, 
katoliset, juutalaiset tai muslimit, ovat yhtä mieltä siitä, että asiaa 
pitää kysyä myös heiltä.

Tämä oli esillä opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä 
pyöreän pöydän keskustelussa tammikuussa 2021. Paikalle oli 
kutsuttu muutama tutkija, enemmistön edustajia, elämänkat-
somustiedon väkeä, muslimien ja ortodoksisen kirkon edustaja. 
Jokainen sai lausua näkemyksensä. 

Toin esille oman uskonnon opetusta tukevia selvityksiä (Aiko-
nen 2016; Hyvärinen 2014, Metso 2019). Hyvärisen pro gradu 
-tutkielma ja Metson kysely kohdistuivat ortodoksisten oppilai-

den huoltajien näkemyksiin opetuksesta. Huoltajat pitävät oman 
uskonnon opetusta tärkeänä ja maahanmuuttajia kotouttavana, 
vaikka järjestelyongelmia on. 

Metson tutkimuksessa tuli esille opettajien korostunut rooli 
ortodoksisen opin ja kulttuurin välittäjänä.

Onko opettajien merkitys kirkon sisällä ymmärretty riittävän 
hyvin? Vaikka opetus ei ole seurakuntaan sitouttavaa, se on samaa 
kirkon opetusta kuin ennenkin. Poikkeuksena on se, että rukoi-
lemaan tai ehtoolliselle ei painosteta kuten joskus. 

Metson selvityksessä havaittiin se, etteivät oppilaat tuo esille 
uskontoaan koulussa. Tulos ei yllätä. Ristinmerkin tekeminen 
ruokailussa vaatii paljon nuorelta.

Näihin kysymyksiin tarvitaan asiaan perehtyneen opettajan 
apua. Tämä tuli ilmi myös muslimioppilaiden opetukseen liitty-
vässä väitöstutkimuksessa (Rissanen 2014). Tutkimuksessa tuo-
tiin esille, kuinka oman uskonnon opetus tukee muslimioppilai-
den identiteetin kehitystä. Sitä samaa tekee ortodoksinen uskon-
non opetus. 

Ikäviä asenteita kohdataan koulumaailmassa edelleen, joten 
vähemmistöuskontojen edustajat ovat haavoittuvammassa ase-
massa enemmistöön nähden. Siksi he tarvitsevat sen yhden oman 
viikkotunnin oman kulttuuritaustansa mukaisten kysymysten 
käsittelyyn. 

Tukekaa opettajien työtä. 

Kuvaaja Aristarkos Sirviö

KOLUMNI
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Mitä ikinä teetkin, pidä mielessäsi, että Jumala näkee jokaisen ajatuksesi.
 – Pyhä Jesaja Erakko

VIRVON VARVON

”Olin jo lapsena  
hyvin aktiivinen 

seurakunnan 
toiminnassa.” 

 
Joni Pyrstöjärvi 

sivu 23

 Palmusunnuntaita vietetään tänä vuonna 28. maaliskuuta. Koro-
narajoitusten vuoksi virpominen kannattaa nyt rajoittaa perhepiiriin. 
Virtuaalisesti virpominen toki onnistuu laajemmallekin joukolle. Eh-
kä voisit ilahduttaa läheisiä videovirpomisella? 

Virpovitsoja voi askarrella yhdessä kotona pajunoksista ja silkki- 
tai kreppipaperista. Pula-aikoina virpovitsojen paperikukkia on saa-
tettu askarrella jopa sanomanlehtipaperista. Virpomavitsojen askar-
teluohjeita löytyy esimerkiksi Youtubesta.

Virpomisperinteellä on pakanalliset juuret. Ennen muinoin paho-
ja henkiä karkotettiin huiskimalla vitsoilla, ja kotieläimet oli tapana 
laskea vitsoen laitumelle. Kun perinne kristillistyi, vitsat alkoivat sym-
boloida palmunlehviä, joilla kansa tervehti Jerusalemiin ratsastavaa 
Kristusta. Kylmässä Pohjolassa ei palmuja kasva, joten pajunoksat 
saavat toimittaa palmunlehvien virkaa.

Ortodoksinen virpomisperinne siirtyi karjalaisevakkojen myötä 
muuallekin Suomeen. Virpovat pikkunoidat ovat läntistä perinnettä, 
eivätkä liity ortodoksiseen ja karjalaiseen virpomisperinteeseen. Or-
todoksit virpovat palmusunnuntaina juhlavissa pyhävaatteissa. 

Virpovitsat siunataan kirkossa lauantai-iltana palmusunnuntain 

vigiliassa, ja virpomisen jälkeen virpovitsan voi sijoittaa kodin ikoni-
nurkkaukseen. Tapana on, että virpovitsaa säilytetään ikoninurk-
kauksessa pääsiäisen koko juhlakauden ajan. Tämän jälkeen virpo-
vitsan voi polttaa.

Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoista löytyy useita karja-
laisia virpomisvärssyjä. On makuasia, mitä niistä virpoja haluaa käyt-
tää. Voi virpoa esimeriksi näin: ”Virvon varvon vitsasella, tällä pajun-
oksasella Herramme Jeesuksen Kristuksen Jerusalemiin ratsastami-
sen muistoksi. Jumala sinua siunatkoon.” 

Tapana on, että virpomispalkkio noudetaan vasta pääsiäisenä. 
Yleisin virpojan palkkio lienee suklaamuna. 

Lue lisää virpomisperinteestä ja virpovitsojen askartelusta Mari-
anna Flinckenberg-Gluschkoffin ja Liisa Heikkiä-Palon toimitta-
masta kirjasta Pääsiäinen – Juhlien Juhla. Samasta kirjasta löydät 
muitakin pääsiäisen askarteluohjeita. Ehkäpä voisit tehdä myös pää-
siäishimmelin tai maalata pisankamunia?

Joihinkin pyhäkköihin voi viedä virpovitsoja siunattavaksi palmu
sunnuntain vigiliaan. Tarkista tiedot tämän lehden kalenterisivuilta.

TEKSTI SAARA KALLIO  KUVA ORTODOKSIVIESTIN KUVA-ARKISTO

Ortodoksiseen 
virpomiseen 
 tarvitset kirkossa 
siunatun 
 virpovitsan.

s. 9–24



Ensimmäisinä työpäivinään Turkin 
Antalyan Pyhän Alypios pylväskil-
voittelijan kirkon pappina isä Vla-

dimiroksen eteen kuoli parvekkeelta 
pudonnut seurakuntalainen.

– Myöhemmin pidin kädestä nuoria 
syöpään kuolevia. Tajusin nopeasti, ettei 
tämä ole helppo pesti, hän sanoo.

Työtä on paljon. Pyhän Alypioksen 
kirkossa on palvelukset joka aamu ja ilta 
ja lisäksi viikossa viisi liturgiaa. Lisäksi 

isä Vladimiros toimittaa palveluksia 
myös Managvaatissa ja kerran kuussa 
kauempana Izmirissä ja ajoittain myös 
Konstantinopolissa. Hän on seurakun-
tansa ainoa rippi-isä, mikä lisää paljon 
työtaakkaa. 

– Yritämme saada uusia pappeja alu-
eelle, ja Managvaattiin suunnittelemme 
uuden kirkon rakentamista. Seurakunnat 
täällä kasvavat, ihmiset löytävät seurakun-
nan. Aika harvoissa ei-ortodoksisissa 

maissa rakennetaan uusia kirkkoja, isä 
Vladimiros sanoo. 

Kirkon palveluksessa työpäivät venyvät 
päivittäin yli Suomessa tavanomaisten 
työaikasäädöksien.

– Toki jo munkkina olen sitoutunut 
työhön ilman työaikoja.

“KIELILLÄ PUHUMISEN LAHJA”
Isä Vladimiroksen seurakunta kuuluu 
Vähä-Aasian Pisidian metropoliittakun-

Rakkaudellinen 
yhteisö

Suomalaistaustainen pappismunkki Vladimiros palvelee kirkkoherrana Turkin Antalyassa, 
ensimmäisenä suomalaisena ekumeenisen patriarkaatin työntekijänä. Työ on vaativaa, mutta 

päivittäiset jumalanpalvelukset, seurakuntalaisten ja kollegoiden tuki auttavat jaksamaan. 

TEKSTI PÄIVI ARVONEN  KUVAT ANTALYAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

HENKILÖ

Antalyan seurakunta kokoontui viime vuonna ortodoksisuuden sunnuntaina Evdokian apulaispiispan johdolla.
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Kirkko sijaitsee Antalyan vanhassa kaupungissa.

”Varhaiskirkon 

alueella lähellä 

kristinuskon ydintä.”

taan. Hiippakuntaa johtaa Pisidian met-
ropoliitta Sotiros.

– Metropoliitta Sotiros on tehnyt mer-
kittävää lähetystyötä erityisesti Etelä-
Koreassa, jonka ortodoksinen kirkko on 
kasvanut hänen työnsä ansiosta.

Isä Vladimiroksen seurakunnassa 
jumalanpalvelusten pääkieli on kirkko-
slaavi, koska suurin osa seurakuntalaisista 
on venäjänkielisiä. Tarkkoja tietoja jäsen-
määristä ei ole, mutta Antalyan venäjän-
kielisen väestön määräksi arvioidaan noin 
60 000. Luku on kasvanut vuosikymme-
nien myötä. 

– Kirkkoslaavin lisäksi käytämme myös 
kreikan, romanian, georgian, turkin tai 
farsin kieltä tarpeen mukaan. Ortodoksi-
nen väestö täällä on hyvin monikulttuu-
rista.

Isä Vladimiros puhuu sujuvasti arki-
sina käyttökielinä suomea, ruotsia, eng-
lantia, venäjää, kreikkaa ja turkkia. Teo-
logian opinnoissa tutuiksi ovat tulleet 
myös latina, heprea ja koinee-kreikka.

– Olen kiitollinen, että Jumala antoi 
minulle “kielillä puhumisen” lahjan. Olen 
aina rakastanut kieliä.

teä opiskelemaan teologiaa. Hän valmistui 
teologian maisteriksi Itä-Suomen yliopis-
tosta vuonna 2017. Opintojensa aikana hän 
opiskeli myös Pietarin hengellisessä aka-
temiassa, Moskovassa ja Aristoteleen yli-
opistossa Kreikan Thessalonikissa. 

MUNKIKSI TURKKIIN
Opiskeluvuosinaan isä Vladimiros alkoi 
tuntea voimakasta kutsumusta munkkiu-
teen.

– Ajatus erämaaisien kilvoittelusta eli 
mielessäni, ja se kaikui sisimmässäni 
vahvempana kuin ajatus perhe-elämästä.

Valamokin tuli tutuksi talkoolaisena.
– Olen kiitollinen Valamon kokemuk-

sistani ja veljestön tuesta ja esirukouk-
sista. Oletan, että ainoastaan Jumalan 
johdatuksen ansiosta en kokenut Valamon 
olevan minun paikkani tuolloin. 

Vuonna 2019 isä Vladimiros liittyi Tur-
kin Halkin saarella Pyhän kolminaisuu-
den luostarin veljestöön ja sai patriarkalta 
munkkinimen Vladimiros. Vain pari viik-
koa munkiksi vihkimisen jälkeen isä Vla-
dimiros vihittiin pappismunkiksi ja lähe-
tettiin Turkin Antalyaan Pyhän Alypios 
pylväskilvoittelijan kirkkoon, jossa hän 
toimi ensin pappina ja nykyisin kirkko-
herrana.

Isä Vladimiros on erityisen iloinen, 
että hänen edesmennyt äitinsä ehti nähdä 
pappisvihkimyksen ja olla läsnä tilaisuu-
dessa.

– Äitini oli minua odottaessaan käynyt 
lomamatkalla Pyhän Arkkienkeli Mika-
elin luostarissa Thassoksen saarella, jossa 
pappismunkki oli tullut siunaamaan 
hänet.

Isä Vladimiros muistaa äitinsä kerto-
neen, miten tapahtuma oli täyttänyt hänet 

ERÄMAAISIEN KILVOITTELU
KIEHTOI JO NUORENA
Isä Vladimiroksen siviilinimi on Alex 
Rusanen. Hän syntyi vuonna 1988 Tuk-
holmassa suomalaiseen perheeseen. 

– Kotini oli ei-kirkollinen. Lapsuudes-
tani muistan toki äitini lukeneen aina ilta-
rukouksena Levolle lasken Luojani.

Isä Vladimiros muistelee, että moni 
sanoi hänelle jo lapsuudesta asti, että 
sinusta tulee pappi.

– Vihasin ajatusta. Opiskelin liiketa-
loutta ja ajattelin, että en takuulla halua 
papiksi.

Ortodoksisuus kuitenkin alkoi kiehtoa 
jo varhain. Erityisen vaikutuksen tekivät 
erämaaisien opetukset, joita nuori tuk-
holmalaispoika luki jo 15-vuotiaana. 

– Varhaisten erakkojen elämäkerroissa 
ihastuin kilvoittelun ideaan ja ajatukseen 
itsensä antamisesta rukoukselle. 

Hän liittyi Tukholman suomalaiseen 
ortodoksiseen seurakuntaan 16-vuo-
tiaana ja toimi seurakunnassa vuosia 
ponomarina. 

Hengellinen tie alkoi vetää puoleensa 
yhä vahvemmin, ja nuori mies päätti läh-
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”Ihmset suhtautuvat 

myönteisesti 

papinviitassa 

kulkevaan.”

suurella ilolla ja hän oli mennyt läheiseen 
kirkkoon sytyttämään tuohuksen Juma-
lansynnyttäjän ikonin eteen ja sanonut: 
”Pidä huolta lapsestani ja anna hänelle 
iloa elämässä”.

Äiti oli nähnyt tämän merkkinä siitä, 
että pojan polku on kirkollinen.

APOSTOLIEN JALANJÄLJISSÄ
Hiippakunnalla, jossa isä Vladimiros pal-
velee, on vanhaa kristillistä historiaa. 
Pisidian Antiokia, joka sijaitsee hiippa-
kunnan alueella, oli ensimmäinen kris-
tinuskon kukoistuspaikka Vähässä-
Aasiassa. Pisidian Antiokian lisäksi Perge 
sekä Attalia (Antalya) mainitaan Aposto-
lien teoissa (Apt. 13:13–14, 14:25).

Hiippakunnan lähialueilla on monia 
historiallisesti ja kristillisesti merkittäviä 
alueita, kuten muinainen Lyykian Myrra, 
jossa palveli joulupukin esikuva eli Pyhä 
Nikolaos.

– Koen olevani osa suurta jatkumoa. On 
hieno todistus, että pohjoismaalainen on 
nyt täällä ytimessä, missä apostoli Paava-
likin kerran saarnasi. Kuten helluntain 
prokimeni kuuluu: ”Heidän äänensä käy 
yli kaiken maan ja heidän sanansa maail-
man ääriin.”

Konkreettinen historiallinen yhteys 
ensimmäisten kristittyjen vaiheisiin on 
merkityksellistä myös seurakuntalaisille.

– Heille on suuri ylpeydenaihe saada 
elää tällä seudulla. Monet kokevat ole-
vansa lähempänä kristinuskon ydintä 
täällä varhaiskirkon entisillä alueilla, 
nykyään islamilaisuuden keskellä. 

Historia on välillä läsnä vielä konk-
reettisemminkin.

– Toimitan välillä liturgioita rauniokir-
koissa, toki luvanvaraisesti. Esimerkiksi 
Pyhän Nikolaoksen kirkossa Lyykian Myr-
rassa on ainutlaatuinen tunnelma, ja sinne 
tehdään myös paljon pyhiinvaelluksia. 

KORONA RAJOITTAA, EI VALTIO
Isä Vladimiros on huomannut monien 
ajattelevan, että kristittynä eläminen ja 
etenkin pappina toimiminen olisi Tur-
kissa äärettömän vaikeaa. Noin 82 mil-
joonan asukkaan Turkissa valtaosa, yli 90 
prosenttia väestöstä on muslimeja. Val-
tio ja uskonto on erotettu toisistaan. 
Kristityt ovat Turkissa hyvin pieni 
vähemmistö. 

– Valtion puolelta ei toimintaamme 
rajoiteta, kirkon ovet ovat avoinna, ja 
ihmiset suhtautuvat papinviitassa kulke-
vaan hyvinkin positiivisesti.

Isä Vladimiros muistuttaa Turkin ole-
van perinteisesti kahtiajakautunut maa. 
Turkin ensimmäisen presidentin Kemal 
Atatürkin sekularismin perinne elää vah-
vana, samoin islamilainen perinne.

Koronapandemia puolestaan on rajoit-
tanut myös seurakunnan toimintaa, 
mutta yllättävän vähän. Viime 
keväänä pää siäisen aikaan 
valtion määräyk sestä 
kirkoissa sai olla vain 
kahdeksan ihmistä. 
Kun rajoitukset pois-
tuivat, toimintaa saa-
tiin avattua. Jumalan-
palvelukset ja liturgiat 
ovat jatkuneet toistaiseksi, 
mutta sisäänpääsyä rajoittaen. 

– Ennen koronaa kirkossa saat-
toi olla 300 ihmistä, nyt meillä käy noin 
parikymmentä ihmistä päivässä. Rajoi-
tamme sisäänpääsyä, pidämme turvavä-
lejä, ja kirkossa kaikilla on kasvomaski 
päällä.

Kirkosta ei ole toistaiseksi lähtenyt 
yhtään koronatartuntaketjua. 

– Piispa on päättänyt, että nautimme 
ehtoollista edelleen samalla lusikalla, sil-
tikään tartuntoja ei ole ollut.

Tuleva pääsiäinen ajoittuu toukokuun 
alkuun, eikä pandemiarajoituksia vielä 
tiedetä. Seurakunta viettää pääsiäistä, 
kuten muitakin juhlia, vanhan juliaanisen 
kalenterin mukaan.

INHIMILLISYYS JA VÄLITTÄMINEN
Isä Vladimiros sanoo kaipaavansa ajoit-
tain luostarielämän hiljaisuutta ja mah-
dollisuutta keskittyä rukoukseen. Aamu- 
ja ehtoopalvelukset päivittäin, ja liturgia 
viidesti viikossa antavat voimaa ja tuovat 
rytmiä elämään. 

– Olen kiitollinen, että saan palvella 
täällä, tässä kauniissa kaupungissa. Pat-
riarkaatissa aina tiedustellaan vointiani ja 
jaksamistani, mikä on todella arvokasta.

Hän on kokenut patriarkaatissa vallit-
sevan inhimillisen ja lämpimän hengen 
kollegoiden ja esimiesten välillä erittäin 
positiivisena. 

– Ekumeeninen patriarkaatti on hyvä 
esimerkki hienosta hengellisestä johta-
misesta, jossa ihmisläheisyys on keskei-
nen arvo ja ihmisistä ja heidän hyvinvoin-
nistaan välitetään aidosti.

Isä Vladimiros kokee ulkoisten painei-
den lisäävän sisäistä luottamusta ja läm-
pöä. Erityisesti seurakuntalaisten huolen-
pito ja välittäminen on arvokasta raskaassa 

arkisessa työssä, ja se lisää jaksa-
mista. 

– Seurakuntalaiset pitä-
vät papeista hyvää huol-

ta, tuovat ruokaa ja sii-
voavat. He todella ha-
luavat auttaa ja pitä-
vät auttamista suurena 

siunauk  sena.
Varhaiskirkon ydin-

alueen kristittyjen kes-
kuudessa elää alkukirkon 

yhteisöllisyyden ja rakkauden 
henki. 

– Antalyassa on paljon venäläisiä 
turisteja, jotka osallistuvat seurakunta-
elämään. Moni sanoo, ettei halua lähteä 
kotiin, koska ei ole missään nähnyt vas-
taavanlaista tiivistä rakkaudellista yhtei-
söä, joka on kuin iso rakastava perhe. 

Isä Vladimiros kokee olevansa osa suurta jatku-
moa, kun hän voi palvella alueella, jolla on van-
haa kristillistä historiaa.
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Jakakaa pääsiäisen iloa
Toista kertaa kirkkovuoden tärkeintä juhlaa juhlitaan poikkeusoloissa.  

Pääsiäisyön palveluksiin ei pääse. Nyt on aika jakaa Kristuksen Ylösnousemuksen riemua  
eri tavoin muiden kanssa.

TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN KUVAT MARKUS HÄNNINEN JA PICFAIR

PÄÄSIÄINEN

– Vain mielikuvitus on rajana. Tampereen isä Aleksej Sjöberg kehottaa pääsiäisen juhlakautena ilahduttamaan muita pääsiäisyön jumalanpalveluksen 
mittaisen ajan eli kolme tuntia. 

Pääsiäisaikana seurakunnat kutsuvat 
ihmisiä yhteen, mutta nyt kohtaa-
misia pitää välttää koronan leviä-

misen vuoksi. 
– Kehottaisin muistamaan suurimman 

juhlan olemassaolon ja viettämään sitä, 
vaikka kirkkoihin ei pääsekään kokoon-
tumaan, sanoo Kaakon kirkkoherra isä 
Timo Tynkkynen.

Pääsiäinen ei ole vain liturgista juhlaa.
– Se on henkilökohtainen uudistumi-

sen ja ylösnousemuksen juhla. Olemme 
Kristuksen kanssa kuolleet ja ylösnous-

seet, muistuttaa Vaasan kappeliseurakun-
nan pappi isä Andrei Sõtšov.

Helsingin seurakunnan kirkkoherra 
isä Markku Salminen puolestaan toteaa, 
että Ylösnousemuksen juhla on todel-
lisuutta riippumatta siitä, millaisissa 
oloissa sitä vietetään.

KOLME TUNTIA ILOA MUILLE
Tampereen kirkkoherra isä Aleksej Sjö-
berg kehottaa kääntymään juhlanvietossa 
muiden puoleen ja iloitsemaan näin pää-
siäisestä.

– Jos on tottunut seisomaan kirkossa 
kolme tuntia, voisi ilahduttaa kolme tun-
tia muita. Pääsiäinen ei ole vain ortodok-
sien, vaan koko luomakunnan juhla.

Perheperinteiden lisäksi ja kirkossa 
käynnin sijasta hän ehdottaa, että per-
hepiirin ulkopuolisia voisi ilahduttaa 
vaikka viemällä pikaisesti pashaa naa-
purille.

Mutta ennen kuin on päästy pääsiäis-
aamun riemuun ja jakamiseen, juhlaan 
valmistaudutaan. 

– Erityisen tärkeää on ottaa huomioon 
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”Kirkon elämä on 

kristityn elämää 

kaikissa oloissa.”

lähimmäiset. Ei jätetä ketään yksin, sanoo 
isä Markku Salminen.
Pienikin muistaminen ilahduttaa. Jos ei 
pysty piipahtamaan naapurin oven raossa, 
voisi muistaa etänä pääsiäiskortilla, 
kukka tervehdyksellä tai some-viesteillä.

Isä Markku Salminen korostaa, että 
hengelliseen juhlaan valmistautumiseen 
kuuluu rukoilu. 

– Yksi Herra armahda ja olemme kes-
kellä Jumalan armoa ja yhteisön syväl-
listä tarkoitusta. Samoin riemukas Kris-
tus nousi kuolleista -tervehdys liittää mei-
dät yhteen, missä olemmekin.

Isä Ville Kiiveri Kouvolasta muistut-
taa seurakuntien palveluista. Vielä nytkin 
ehtii selvittää, pääsisikö kirkkoon hiljen-
tymään, sytyttämään tuohuksia tai käy-
mään synnintunnustuksella. Myös ehtool-
liselle pääsee ilmoittautumalla etukäteen.

HENGELLISTÄ SISÄLTÖÄ  
MONESTA PAIKASTA
Netissä on monenlaista hengellistä sisäl-
töä, kuten palvelusten suoratoistoja, blo-
geja, podcasteja ja musiikkia.

Monista kirkoista palvelusten suora-
toistot pannaan Facebook-sivuille ja You-
tube-kanavaan. Palvelusta seuratessa voi 
yhtyä rukoukseen ja sen jälkeen tervehtiä 
muita kirjoittamalla tervehdyksensä sivun 
kommenttikenttään. 

– Ihmiset ovat pitäneet siitä, että 
kirkko on koristeltu ajankohdan mukaan, 
isä Ville Kiiveri kertoo.

Netissä opetusta on blogeissa ja pod-
casteissa. Joissakin seurakunnissa järjes-

tetään ortodoksia- ja keskustelupiirejä. 
Hengellistä musiikkia löytyy esimerkiksi 
Ylen Areenasta. 

Jos ei pysty seuraamaan sosiaalista 
mediaa, jumalanpalveluksia ja hartaushet-
kiä kannattaa etsiä Ylen tv- ja radio-ohjel-
matiedoista. Hiljentyä voi myös lukemalla 
hengellistä kirjallisuutta.

YÖPALVELUS YLELLÄ TAMPEREELTA
Pääsiäisyönä kirkkokunnan suurinta juhlaa 
voi seurata tv:stä tai radiosta. Silloin kan-
nattaa sytyttää tuohukset ja lampukat ja yh-
tyä rukoukseen sekä laulaa Sinun ylösnouse-
mistasi, Kristus Vapahtaja… ja tietenkin 
Kristus nousi kuolleista. Kuolemalla kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. 

Yöpalvelus välitetään Tampereelta 
Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja pyhän 
Nikolaoksen kirkosta. Pyhän Johannes 
Krysostomoksen pääsiäissaarnan lukee 
Oulun metropoliitta Elia.

Eri puolilla Suomea kirkon läheisyy-
dessä asuvat kuulevat yöllä kirkonkello-
jen soiton.

Suuren palveluksen jälkeen on mah-
dollista päästä ehtoolliselle, mutta koro-
narajoitusten vuoksi sinne ilmoittautu-
minen kannattaa selvittää tarkasti omasta 
seurakunnasta. 

KIRKKAALLA VIIKOLLA 
KELLOJENSOITTOA
Pääsiäispyhien jälkeen kirkkaalla viikolla 
on perinteen mukaan tilaisuus päästä 
soittamaan kelloja. Siitä kannattaa ottaa 
selvää omasta seurakunnasta.

Tampereella kirkkaalla viikolla pää-
see ehtoolliselle hetkipalveluksiin viran-
omaisten koronarajoitusten salliessa. 
Tavoitteena on, että kirkkoon voi tulla 
pienissä, koronarajoitusten mukaisissa 
ryhmissä tiistaina, keskiviikkona ja tors-
taina kello 10 ja 17. Varttitunnin tilaisuu-
det on hetkipalveluksia, joissa myös lau-
letaan riemukkaat pääsiäisveisut. Palve-
luksiin pitää ilmoittautua etukäteen. 

KIITOLLISUUDENAIHEISTA 
PÄÄSIÄISEN RIEMU
Vaikka poikkeuspääsiäinen koettelee, 
se voi olla hengellisen elämän kannalta 
opettavaista. 

– Kristuksen ylösnousemus, kuten 
muukaan kirkon opetus, ei ole kiinni 
ulkonaisista oloista. On ymmärrettävää, 
että poikkeusaika on raskas, eikä silloin 
pidä pelästyä myöskään erilaisia tunteita, 
sanoo isä Markku Salminen.

– Nyt meillä on mahdollisuus osoittaa 
keskinäistä rakkautta suojelemalla lähim-
mäisiämme vakavalta taudilta. Samalla 
voimme todistaa, että kirkon elämä ei ole 
vain kirkon seinien sisäpuolella, vaan se 
on osa kristityn elämää kaikissa oloissa.

Isä Timo Tynkkynen toteaa puolestaan, 
että kuten kevään valo tunkeutuu pimeim-
päänkin kolkkaan, samoin myös Kristuk-
sen ylösnousemuksen sanoma ja kuole-
man kukistaminen.

– Jos löydämme kiitollisuudenaiheita, 
löydämme ilon ja pääsiäisen riemun. 

Pääsiäisen juhlakausi jatkuu aina hela-
torstain aattoon 12.5. asti. 
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Pääsiäisen 
Mariat

Pääsiäisaamun sankareita ovat kiistatta naiset.

TEKSTI JA KUVITUS RIIKKA JUVONEN

ESSEE

Magdalan Maria oli Jeesuksen haudalla jo ennen 
auringon nousua.

On vielä pimeää. Punerva kajo 
autiomaan kukkuloiden takana 
kertoo kuitenkin, että päivä on 
koittamassa. Ilmassa tuoksuu 

kaste. Mustarastas virittelee sypressin lat-
vassa aamuhuiluaan. 

Joukko naisia kiiruhtaa kohti kaupun-
gin muurien ulkopuolella olevaa puutar-
haa, jonka kalliohautaan laskettiin perjan-
taina heidän hengellinen ohjaajansa, mes-
tarinsa ja ystävänsä. Naisilla on vainajaa 
varten mukanaan mirhaöljyä sekä tuoreita 
yrttejä: rosmariinia, timjamia ja salviaa.

KUULKAA MAGDALAN MARIAA
Pääsiäisaamun sankareita ovat kiistatta 
naiset. 

Evankelista Markuksen mukaan Mag-
dalan Maria, Jaakobin äiti ja Salome rien-

sivät sapatin jälkeen Jeesuksen 
haudalle, kun muut vielä nuk-
kuivat.

Naisista kertovat toisetkin 
evankeliumit, tosin hiukan eri 
kokoonpanoilla. Matteus mainit-
see kaksi Mariaa, ja Luukas liittää 
kolmanneksi Johannan todeten, 
että mukana oli muitakin. Johan-
nes Teologi taas puhuu ainoas-
taan Maria Magdaleenasta. 

Maria Magdaleena, kuten 
useat Jeesusta seuranneista nai-
sista, oli kotoisin Galileasta. 
Magdalan vilkas satamakau-
punki sijaitsi Tiberiaasta poh-
joiseen Genesaretinjärven 
rannalla. Se oli tunnettu 
mainiosta suolakalastaan, 
joka kelpasi myös Rooman 
herkkusuille. 

VÄÄRÄ MAINE ELI PITKÄÄN
Perimätieto on pitänyt Magdalan Mariaa 
langenneena naisena, josta Jeesus ajoi ulos 
peräti seitsemän pahaa henkeä. Tuskin 
hän kuitenkaan oli sen suurempi synti-
säkki kuin muutkaan.

Juutalaiset katsoivat karsaasti neljän-
nesruhtinas Herodes Antipasta ja galilea-
laiseliittiä, joka veljeili turmeltuneina pi-
dettyjen roomalaisten kanssa. Antipaan 
yltäkylläisissä ja kosteissa pidoissa kävi 
varmasti myös Magdalan kerma. Ehkä Ma-
riakin sai kutsun. Ja leiman.

Vuosina 590–604 paavina toiminut, 
varhaiskeskiajan kirkon mahtivaikuttaja 
Gregorius Suuri eli ortodoksien Pyhä Gre-
gorios Dialogos määritteli Maria Magda-

leenan katuvaksi prostituoiduksi, mikä 
käsitys eli kristikunnassa pitkään. 

VAKAVARAINEN ITSELLINEN MARIA 
TUKI JEESUKSEN VELJESTÖÄ
Nykynäkemyksen mukaan Magdalan Maria 
ei suinkaan ollut ilotyttö vaan vakavarainen 
itsellinen nainen, ehkä jonkun kalapatruu-
nan leski tai naimaton perijätär, joka tuki 
Jeesuksen veljestöä taloudellisesti. 

Apokryfisiin kirjoihin kuuluvissa gnos-
tilaisissa Marian ja Filippuksen evanke-
liumeissa 200-luvulta Maria Magdaleena 
esittäytyy Jeesuksen lempioppilaana. Se on Martta ahersi perinteisesti naisten töissä.
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”Minä olen  

nähnyt Herran!”

yllyttänyt populaarikulttuuria villeihin 
tulkintoihin heidän läheisyytensä laa-
dusta, mutta romanttisille mielikuville ei 
ole tutkimuksellista katetta.

Joka tapauksessa Maria Magdaleena oli 
todistamassa Kristuksen ylösnousemusta. 
Ehkä hänen oli naisena Pietaria ja kump-
paneita helpompi liikkua nasaretilaisen 
lahkoon kohdistuvan pidätysaallon uhkaa-
massa Jerusalemissa. Tai sitten hänen toi-
vonsa oli väkevämpi.

Jeesuksen sanat ihmisten yhtäläisestä 
arvosta olivat varmasti kolahtaneet hä-
neen, joka kaikesta hengellisestä palos-
taan ja jakamastaan tuesta huolimatta jou-
tui sukupuolensa takia opetuslasten pa-
rissa takariviin.  

Mutta pääsiäisaamuna hän oli ensim-
mäinen. Hänelle Vapahtaja näyttäytyi.  Mi-
ten ihanaa mahtoi ollakaan huudahtaa vel-
jille: ”Minä olen nähnyt Herran!” 

ÄIDIN POIKA
Neitsyt Maria ei varmaan surultaan jaksa-
nut haudalle. Oman pojan kuolema oli vie-
nyt kaikki voimat. 

Jeesuksen ristiinnaulitsemista ryhdyt-
tiin kuvaamaan kristillisessä taiteessa en-
simmäisen kerran 400-luvulla, mutta 
pääteemaksi se yleistyi vasta 800-luvulla. 
Häpäisevään kuolemaan tuomittu jumala 
oli vaikea aihe. 

Alkuun Golgatalle sijoitettiin ristin oi-
kealle puolelle Maria ja vasemmalle Johan-
nes, opetuslapsi, jonka Jeesus viimeisillä 
voimillaan osoitti äidilleen uudeksi po-
jaksi ja huolenpitäjäksi. 

Saksalaisen renessanssimestarin Mat-
hias Grünewaldin Isenheimin luostari-

jensä Lasaruksen kuolleista. Lasarus oli 
kävellyt omin jaloin ulos haudasta, vaikka 
ruumis mätäni jo. 

Eikä mennyt kauaakaan, kun veli taas 
istui aterialla Jeesuksen ja opetuslasten 
kanssa. Martta passasi miehiä kuten aina 
Marian hyöriessä Jeesuksen ympärillä. 
Vaikka Martta kuinka mulkoili vihaisesti, 
siskoa ei saanut hellan ääreen. Eikä ihme, 
olihan mestari aikaisemmin rohkaissut 
tätä keskittymään taloustöiden sijasta 
kuuntelemaan opetusta. Sitten yhtäkkiä 
Maria oli polvistunut, ottanut Jeesuksen 
jalat syliinsä ja voidellut ne kallistakin 
kalliimmalla nardusöljyllä. 

Ihanan tuoksun täyttäessä huoneen 
Juudas Iskariot, veljestön kitupiikki ra-
hainvartija, oli huutanut moisen olevan 
kauheaa tuhlausta. Mutta Maria ei antanut 
sen häiritä vaan kuivasi Jeesuksen jalat 
hellästi hiuksillaan kuin tietäen tekevänsä 
sen viimeistä kertaa.

Jeesus oli aikansa radikaali, henkinen 
ja hengellinen uudistaja, joka ravisteli luu-
tuneita käsityksiä. Hän ei erotellut ihmi-
siä, ei puhunut miehistä ja naisista vaan 
Jumalan rakkaista karitsoista. Pääsiäinen, 
jos mikä, on tasa-arvon juhlaa! 

kirkkoon Elsassiin maalaamassa, 
vuonna 1515 valmistuneessa raas-
tavassa Kristuksen kärsimykset 
-alttaritaulussa surun murtama 
Maria luhistuu Johanneksen käsi-
varsille. 

Äidit kärsivät lapsensa kärsi-
mystä. Usein pahemmin kuin jos 
tuska olisi heidän omansa.  

Jumalansynnyttäjä, joksi Maria 
julistettiin virallisesti Efesoksen 
kirkolliskokouksessa vuonna 431, 
ei ollut kuka tahansa muori. Poi-
kansa ylösnousemuksen jälkeen 
hänestä tuli yksi alkuseurakunnan 
johtohahmoista ja vasta syntyneen 
kirkon sydän. 

Legendat kertovat hänen teh-
neen apostolien lailla lähetysmat-
koja Vähään-Aasiaan ja vaikutta-
neen osaltaan kristinuskon leviä-
miseen. 

Marian elämänkaari kaikkineen oli 
poikkeuksellinen kahden vuosituhannen 
takaisessa maailmassa. Hänen henkilöku-
vansa edustaa paitsi pyhää kuuliaisuutta ja 
nöyryyttä myös uskallusta ja voimaa. 

Vahva äiti kasvatti vahvan pojan. Kai-
kesta päättäen Jeesus rakasti ja kunnioitti 
äitiään, vaikka heidän välillään myös ki-
punoi niin kuin hyvässä lapsi–vanhempi- 
suhteessa kuuluukin. 

Marian arvellaan olleen noin viisi-
kymmenvuotias Jeesuksen aloittaessa ju-
listajan työnsä. Vaikka Maria varmaankin 
toivoi pojalleen toisenlaista elämää, vai-
moa, lapsia, puusepän uraa, hän kannusti 
tätä ensimmäiseen julkiseen ihmete-
koonsa Kaanaan häissä, missä kesken 
loppunutta viiniä piti saada sammioihin 
lisää.

Äiti näki poikansa erityislaatuisuuden 
ennen muita ja uskoi häneen. Kristuksen 
ylösnousemus oli voitto myös Marialle! 

HYVÄ OSA
Kun tieto ylösnousemuksesta kiiri Jerusa-
lemista Öljymäen itäpuolella olevaan Be-
tanian kylään, Martta ja Maria tiesivät heti, 
mistä puhuttiin. Sisarukset olivat nähneet, 
kuinka Jeesus oli herättänyt heidän vel-

Martan sisko Maria rikkoi rajoja.
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Ravintoa 
ja riemua 
koko 
keholle

Emäntä Irma Aikonen on 
Joensuun Ortodoksisen 

seminaarin sydän. Hän tarjoilee 
ravintoa niin keholle kuin 
mielelle. Koronan aika on 

tuonut työhön uudet 
haasteensa. 

TEKSTI MARI VAINIO    
KUVAT MARKKU HIRVONEN JA IRMA AIKONEN

HENKILÖ

Irma Aikonen on huolehtinut seminaarin opiskelijoista neljännesvuosisadan. Korona-aikana hän 
annostelee ruoat laatikoihin huoneissa syötäväksi, koska ruokasali on kiinni.

Neljännesvuosisadan ajan on Irma 
Aikonen ravinnut seminaarin 
opiskelijoita. Se on pitkä aika. 

Irma Aikonen ei ole vain keittiön emäntä. 
Hän on koko seminaarin opiskelijoita 
kannatteleva äitihahmo. 

Ruoanlaittoa tämä nainen rakastaa. 
Ruokaa ei hänen keittiössään tehdä hui
taisemalla vaan hoivaten ja hartaasti. 
Opiskelijoille seminaarin keittiössä val
mistetaan aamiainen ja päivällinen. Lou
naan he nauttivat yliopistolla.  

– Ruokailuissa paras palkinto on se, 
kun huomaan jonkun asettuvan nouto
pöydän ääreen ja huokaisevan ihastuk
sesta. Tuntuu, että palaute on näin spon
taani ja tosi. 

Seminaarissa ruoka valmistetaan kirk
kovuotta seuraten. Keskiviikot ja perjan
tait ovat paastopäiviä, pitkät paastot ote
taan huomioon erityisellä tavalla. 

Budjetti on pieni, päivittäin vain muu
tama euro henkilöä kohden. Senttiä on ve
nytettävä. Viime vuosina erilaiset ruoka
valiot ovat yhä enemmän tulleet osaksi 
emännän työtä. 

– Ne tekevät ruoanlaitosta vähän mo
nimutkaisempaa ja kalliimpaa, mutta 
näin saa olla. Ruokavaliot on otettava va
kavasti. 

Raakaaineissa on tänä päivänä on
neksi paljon valinnanvaraa. Lihan voi 
korvata muilla tuotteilla, allergiat voi ot
taa huomioon monin tavoin. Irma Aiko
nen tuntuu vain iloitsevan mahdollisuu
desta tehdä kaikenlaisia ruokia. 

Ja niin hän totisesti tekee. Hän käyttää 
ruoanlaittoon jopa vapaaaikaansa. Muun 
muassa kerää itse kaikki vuoden aikana 
käytettävät marjat. Metsässä kulkeminen 
kun on rakas elämäntapa, marjat luonnon 
aarre meille kaikille. 

Puutarhasta saadaan satoa raparpe
rista, viinimarjoista ja omenoista. 

Kaiken tämän Irma Aikonen säilöö se
minaarin ruoanlaittoa ja leivontaa varten. 

YKSIN JA YHDESSÄ
Seminaarin opiskelijat tulevat vuosien 
myötä läheisiksi. Monista heistä on tullut 
emännän ystäviä. 

Vasta lukionsa päättäneet nuoret tule
vat opiskelemaan eri puolilta Suomea. Ai
kuisen tuki on arvokas asia. Monet tulevat 
suoraan lapsuudenkodistaan. 

Arjen toimet on nuoren joskus opetel
tava alusta saakka. Kuinka pestä pyykkiä tai 
huoltaa vaatteita? Viikonloppuisin he teke
vät itse ruokaa. On hyvä tietää, mitä rasvaa 
laittaa leivän päälle ja mitä heittää pannulle 
paistinrasvaksi. Siitäkin Irma kertoo heille. 

Koskettavimmat hetket koetaan yh
dessä kuitenkin elämän syvempien kysy
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”Ilon tuottaminen 

muille on suuri 

riemu.”

Seminaarin pasha
1 kg rahkaa
200 g voita
2 dl sokeria
3 dl kuohukermaa
3 keltuaista
1/2 dl sitruunanmehua
1 rkl vaniljasokeria
1 dl korintteja
1/2 dl kuivattuja, pieniä ananaspaloja
 
Vatkaa pehmeä voi ja sokeri vaahdoksi  
ja sekoita se rahkaan.
Lisää rahkaseokseen vatkattu kerma,  
keltuaiset ja mausteet.
Laita ohut kangas pashamuotin sisälle  
ja kaada rahkaseos muottiin. 
Laita muotti isompaan astiaan, niin että 
neste pääsee valumaan. Siirrä pasha 
jääkaappiin. Se on valmis kumottavaksi 
ja koristeltavaksi seuraavana päivänä.

mysten äärellä. Seminaari on monta vuotta 
myös opiskelijan koti. Siellä tapahtuu se, 
mitä elämässä yleensäkin tapahtuu. 

 – On aina sykähdyttävää, kun nuori tu-
lee kertomaan rakastumisestaan. Nuoret 
ihmiset löytävät usein täältä puolisonsa. 
Yhdessä pohditaan, että tykkääköhän se, 
katsookohan se minua ihan sillä silmällä, 
Irma Aikonen kertoo lempeästi.

Hänellä on aina ovi, jos sylikin, avoinna 
opiskelijoille ja myös heidän kysymyksil-
leen. Tai ainakin normaalisti on. 

Koronan aikana emäntä tekee keittiös-
sään työtä yksin. Apuvoimia ei ole, eikä 
vierailuja sallita. Joskus olo tuntuu yksi-
näiseltä. Välillä sentään käytävällä kohda-
taan tai soitellaan. Whatsapp laulaa senkin 
edestä. 

– Opiskelijat kertovat kuulumisiaan, 
miten opiskelut etenevät, ovat huolissaan 
minun jaksamisestani. 

Tällä hetkellä Irma Aikonen tekee an-
nokset valmiiksi, ja opiskelijat syövät 
omissa huoneissaan. Nyt toimitaan maa-
ilman vaatimin ehdoin. 

Pääsiäisen riemu on tänäkin vuonna 
kaikkien ulottuvilla, mutta seminaarin 
pääsiäisyön ateriaa ei järjestetä. Irma Ai-
konen rakastaa erityisesti juhlaruokien 
valmistamista. Perinteinen pääsiäisate-
ria on maankuulu, todellinen runsauden 
sarvi. 

– Opiskelijat ovat kovasti paastonneet, 
kieltäytyneet herkuista. Koska olen syöjiä 
kovasti ”kärsittänyt” viikkojen aikana, ha-
luan, että he voivat silloin senkin edestä 
nauttia pöydän antimista. 

Irma Aikonen kertoo siitä, kuinka pal-
jon kaikki odottavat yhteistä ateriaa. 

– Toivon ja luotan, että syksyllä päästään 
jo hiljalleen kohti normaalia. Silloin semi-
naarille tulee uusia opiskelijoita. Se luo 
ympärille taas uutta nuorekasta elämää. 

Irma Aikonen sanoo aivojen olevan ko-
villa, kun nuoret koko ajan opettavat 
uutta. Se whatsapp vielä luonnistuu, mutta 
että myös Facebookiin olisi mentävä mu-
kaan. Sitä on vielä pohdittava. 

Irma Aikosesta, kaikkien Irmasta, 
kuultaa kiitollisuus elämää ja omaa työtä 
kohtaan. 

Hän toivoo, että mahdollisimman moni 
innostuu hakemaan seminaarin opiskelu-
paikkaa. 

– Sydämellisesti tervetuloa tänne. Otan 
jokaisen halukkaan huomaani. Täällä on 
hyvä olla, kuin kotona konsanaan. 

– Paaston aikana he kyselevät ja haa-
veilevat tulevista herkuista. Pari viimeistä 
paastoviikkoa suorastaan hehkuttavat tu-
levaa ruokapöytää.

Ja miksi eivät hehkuttaisi. Ruokaa on 
tarjolla suorastaan mahdottomasti; karit-
san lihaa monissa eri muodoissa, kanan-
munia, kalaruokia, lammasnakkeja, val-
kosipuliperunoita, kasvisruokia, karja-
lanpiirakoita ja munavoita, monen odot-
tamaa fetasalaattia, terriinejä ja pateita.

Jälkiruokina pashaa ja kulitsaa, baboja 
ja lusikkaleipiä, täytekakkuja, suklaata ja 
makeisia. Lista tuntuu Irma Aikosen lu-
kemana loputtomalta, ja tässä hän kertoo 
olevan vain osan siitä, mitä on valmistettu 
60 syöjälle. 

Ruokaa on tarjolla koko yön, ja kotiin-
lähtijöille pakataan vielä herkkuja mat-
kalle mukaan. 

Itse ei Irma Aikonen pääse pääsiäisyönä 
ruoasta nauttimaan. 

– Rauhoitun pääsiäiseen yleensä vasta 
pääsiäispäivän iltapäivällä, kun kaikki on 
siivottu, ja olen saanut levähtää. Istahdan 
hetken yksin kirkossa, tunnen tuoksut ja 
näen kirkon kauniin koristelun.

– Minulle on arvokasta se, että olen saa-
nut tuottaa opiskelijoille iloa ja kauneutta. 
Näen ympärillä hymyileviä katseita ja kuu-
len kiitoksen sanoja. Se on parasta palkkaa. 

Tänä vuonna kaikki on toisin. Korona 
estää yhteiset tapaamiset. Pääsiäisyön 
palvelus järjestetään suljetuin ovin. Jospa 
jonkin herkkukassin saisi opiskelijoille 
järjestettyä. Sitä Irma Aikonen pohtii. 

– Ilon tuottaminen muille on itselle 
suuri riemu. 

Tänä vuonna seminaarin ehtoisa 
emäntä löytää rauhaisan hetken myös 
omalle pääsiäisenvietolle. 

– Koristelen kodin, laitan ruokia ja ih-
mettelen elämän menoa. Ehkä pysähdyn 
erityisesti miettimään vuosiani tämän 
työn äärellä. 

Ympärillä on aina rakkaita, huolehtivia 
ihmisiä. Juuri ne ihmiset ovat Irma Aiko-
selle hänen työnsä rikkaus. 

– Toivon osaavani olla turva näille kai-
kille ihanille teologian opiskelijoille.

Ja heitä hän kutsuu yhä enemmän ty-
könsä. 

Seminaarin 
pasha vie 
kielen men-
nessään
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Valamon luostarin tislaamossa on 
kirkas valaistus ja tusinan verran 
terästankkeja. Niiden keskeltä 

erottuu kuparinen tislauspannu, jonka 
suipponeva kupolimuoto tuo mieleen kir-
kon liekkikupolin.

Pullotus hoidetaan muualla, mutta 
esillä oleva viskipullo huokuu rauhallista 
ja kunnioitusta herättävää luostaritun-
nelmaa. Pullo tuo mieleen entisajan lää-
kepullot ja musta etiketti munkin kaa-
vun. Etiketissä ylinnä kimmeltää kullan-
hohtoisena kirkon kupoli ja ortodoksi-
risti.

Tislaamo tuntuu henkivän samaa rau-
haa kuin koko luostarin alue. 

– Valamon luostarin viski on maail-
manluokan harvinaisuus, sanoo tislaa-
mon tuotantopäällikkö Asko Ryynänen.

Tislaamomestari, ”master distiller” 
-titteliä hän ei halua käyttää ennen kuin 
on saanut valmiiksi Edinboroughin yli-
opiston kemian maisterin panimo- ja tis-
laamokemian opintonsa.

Valamon tislaamon viskin ainutlaatui-
suus koostuu useista osista.

– Valmistamme viskin pyhitetystä ve-
destä pyhitetyissä valmistustiloissa. Vala-

mon luostari on maailman ainoa paikka, 
missä viskiä kypsyy myös entisissä eh-
toollisviinitynnyreissä, Ryynänen kertoo.

Valamon luostari on maailman ainoa 
luostari, joka tuottaa viskiä isompia mää-
riä. Viime vuonna Skotlantilainen Lindo-
res Abbeyn luostari aloitti valmistamansa 
viskin myynnin. 

– Viskimme raaka-aineista ohra tulee 
luostarin lähialueilta. Suomalaisen yöttö-
män kesäyön kypsyttämä puhdas ainut-
laatuinen ohra on kysyttyä nykyään myös 
viskin emämaassa Skotlannissa, Ryynä-
nen kertoo.

Viskiä pyhitetystä vedestä 
Valamon luostarissa Heinävedellä valmistetaan ainutlaatuista viskiä.  
Siihen pääsee tutustumaan luostarin viskikierroksilla ja -kursseilla. 

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI ARVONEN

VAL AMON LUOSTARI

– Valamon viski on maailmanluokan harvinaisuus, sanoo tuotantomestari Asko Ryynänen.
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Ryynänen vetää Valamon opiston vis-
kikursseja, joilla tutustutaan niin viskien 
maailmaan yleisemmin kuin erityisem-
min Valamon viskeihin runsaalla tiedolla  
ja makumaistiaistiaisilla. 

Viskikursseja järjestetään yleensä kah-
desti vuodessa. Lisäksi Valamon viinien ja 
tisleiden ekspertti Isä Andreas vetää 
lähinnä kesäisin matkailijoille viini- ja 
viskikierroksia, joihin voidaan yhdistää 
myös tuotteiden maistelua.

TISLEILLÄ JA LUOSTARILLA
PITKÄ YHTEINEN HISTORIA
Valamon luostarissa on totuttu siihen, että 
joku saattaa suurestikin hämmästellä, 
miten ihmeessä alkoholi ja luostari sopi-
vat lainkaan yhteen.

– Viskikursseilla tämä teema nousee 
säännöllisesti esiin ja keskustelemme 
siitä, Ryynänen kertoo.

– Alkoholi on ilon ja juhlan juoma, sitä 
nautitaan ilon, ei rähinän, vuoksi. Tuot-
teissamme on mukana luostarin hiljai-
suus ja sen maistaa. Luostari käsitteenä on 
asia, joka saa ihmiset ajattelemaan, sanoo 
isä Andreas. 

Hän on ollut Luostarin tuottamien 
alkoholijuomien kantavana voimana jo 
viininvalmistuksen aloittamisesta vuo-
desta 1996 lähtien ja on aktiivisesti 
mukana kehittämässä ja markkinoimassa 
tisleitä.  

Isä Andreas muistuttaa luostareiden ja 
tisleiden pitkästä historiasta. Munkit toi-
vat tislaustaidon arabeilta Eurooppaan 
1000-luvulla. Luostarilaitoksella oli vuo-
den 1504 uskonpuhdistukseen asti yksin-
oikeus valmistaa tislattua alkoholia.

Tislattua alkoholia käytettiin paitsi 
nautintoaineena myös suuren alkoholipi-
toisuutensa vuoksi haavoja ja ruhjeita 
puhdistavana ja siten henkiä pelastaneena 
aineena. Tisleitä kutsuttiinkin aqua vitae, 
elämän vedeksi.

Viskin tie nykymuotoon juontanee 
juurensa Irlannista, jossa munkit alkoi-
vat tuottaa tisleitä oluesta ja myöhemmin 

kypsyttää tislettä tammitynnyreissä. Vis-
kin nimen arvellaan tulevan tästä olut-
pohjaisesta elämän vedestä, jota kelttiläi-
sellä gaelin kielellä kutsuttiin usgue-
bauch. 

VISKINVALMISTUS EI OLE  
HÄTÄISEN HOMMAA
Viskin valmistus Valamon luostarissa 
alkoi vuonna 2015. Jo sitä ennen oli tehty 
paljon pohjatyötä ja suoritettu koetislauk-
sia. Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy:sta 
51 prosenttia on luostarin omistuksessa ja 
loput yksittäisten osakkaiden omistuk-
sessa.

– Työni vuoksi pääsin 2000-luvun 
alussa kiertämään Pohjois-Irlannissa ja 
tutustuin viskialueisiin. Sieltä jäi haave, 
että olisi joskus kiva tehdä viskiä, kertoo 
Samuli Taponen, Valamon Viinitila ja 
Tislaamo Oy:n perustaja-osakas.

Hän kävi tutustumassa Valamon viini-
tilan toimintaan ja näki kauniin kupari-
pannun.

– Mietin, että sillä voisi tehdä muuta-
kin kuin viiniä, esimerkiksi viskiä.

Lukuisien veljestön kanssa käytyjen 
keskustelujen ja suunnittelupalaverien ja 

rahoituksen hankinnan jälkeen oltiin 
vuonna 2015 tilanteessa, että ensimmäi-
set koetislausviskierät olivat jo kypsy-
mässä. 

Viskin pitää kypsyä vähintään kolme, 
mielellään viisi vuotta, jotta sitä voidaan 
kutsua viskiksi.

– Viskin valmistus ei ole hätäisen mie-
hen hommaa. Isä Andreas sanookin osu-
vasti, että luostarin kvartaali eli ole nel-
jännesvuosi vaan neljännesvuosisata, 
Taponen toteaa.

Asko Ryynänen tuli mukaan kuvioon 
Taposen pyynnöstä; miehet ovat lapsuu-
dennaapureita.

– Viskimme ovat single malt -viskejä, 
mallasviskejä, eli ne sekoitetaan vain 
meidän tislaamomme tisleistä. Suurin osa 
tuotannosta on turvesavustetusta mal-
taasta tehtyjä, pienempi osa savustamat-
tomasta maltaasta, Asko Ryynänen kertoo.

Valamon viskin yhtenä erikoisuutena 
on mahdollisuus kypsyttää viskiä tammi-
tynnyreissä, joissa aiemmin on kypsynyt 
ehtoollisviiniä. Ehtoollisviininä käytetty 
makea, rypälepohjainen rubiininpunai-
nen viini kypsyy tammitynnyreissä pit-
kään. Kypsymisen aikana viiniä imeytyy 

Isä Andreas muistuttaa, että munkit toivat  tis-
laustaidon arabeilta Eurooppaan 1000-luvulla.
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puuhun, ja tynnyri saa tummanpunaisen 
värin. 

– Nektarimaisen makea kirkkoviini 
antaa viskille marjojen, suklaan, kahvin 
ja eksoottisten hedelmien aromeja, Ryy-
nänen kuvailee.

Valamon viinitila valmistaa vuosittain 
noin 9000 litraa kirkkoviiniä, joka kypsyy 
240 litran tammitynnyreissä. Viskin kyp-
sytykseen on siis tarjolla parisen kym-
mentä kirkkoviinin kypsytystynnyriä vuo-
sittain. Suurin osa Valamon viskistä kyp-
syykin bourbontynnyreissä. 

– Single malt -viskiä voi kypsyttää vain 
tammitynnyreissä, mutta sitä ei ole rajattu, 
mitä tynnyreissä on aiemmin kypsynyt. 
Olisi mielenkiintoista kokeilla myös esi-
merkiksi olut-, rommi-, ja jälkiruokavii-
nitynnyreitä,  Ryynänen toteaa. 

VISKIKURSSILLA EI TARVITA 
POHJATIETOJA
Valamon opisto on järjestänyt viskikurs-
seja jo vuodesta 2015 lähtien. Kursseja 
vetää tislaamon tuotantopäällikkö Asko 
Ryynänen. Lisäksi hän opettaa tislausta 
Hämeen ammatti-instituutissa. 

– Viskikurssille voi tulla kuka tahansa 
yli 18-vuotias viskistä kiinnostunut. 
Kurssiemme ikähaitari on 18-vuotiaista 
yli 80-vuotiaisiin. Noin 70 prosenttia 
osallistujista on miehiä ja monesti paris-
kunta osallistuu yhdessä kurssille, Ryynä-
nen kertoo.

vettä. Minulle viskin suosikkilämpötila on 
kädenlämpöisyys, Ryynänen kertoo.

Ryynänen on työskennellyt alkoholin 
parissa koko työikänsä, lukiolaisena Al-
kossa myyjänä, sittemmin muun muassa 
baarimestarina, ravintolapäällikkönä sekä 
alkoholin valmistuspuolella. Hänellä on 
myös restonomin tutkinto ja tilaviiniyrit-
täjän erikoisammattitutkinto.

– Jos nuorena opiskelijana joku olisi 
sanonut, että teen tisleitä luostarissa, oli-
sin nauranut, mutta toisaalta kaikki opis-
kelu- ja työpaikkani ovat ohjanneet minua 
kohti työtäni luostarissa.

Ryynänen on viskin valmistuksen li-
säksi saanut olla mukana kehittämässä 
muitakin tisleitä kuten Black Tea giniä, 
Minttu-snapsia ja viimeisimpänä ab-
sinttia. Nämä kaikki tisleet ovat huhti-
kuun alusta lähtien saatavilla Alkon vali-
koimista.

ETIKETTIEN KERTOMAA
Valamon tisleiden, kuten viinienkin, eti-
ketit henkivät luostaritunnelmaa. Etiket-
tien kuvituksen aiheet on etsitty Valamon 
luostarista, ikoneista ja luostaria ympä-
röivästä luonnosta.

Tisleiden ja viinien pulloja ja etikettejä 
on verrattu Valamon luostarikirkkoon, 
joka on ulkopuolelta kauniin yksinkertai-
nen ja sisäpuolelta upean koristeellinen. 
Etiketit näyttävät riisutuilta, mutta ovat 
lähemmin tarkasteltuina koristeellisia.

– Läpivärjätyt mustat etiketit ovat saa-
neet inspiraationsa munkkien kaavuista, 
ja metallifolioinnit koristeellisista iko-
neista ja yksityiskohdista. Materiaaleissa 
pyritään maanläheisyyteen ja rauhallisuu-
teen, juuri kuten Valamo ja sen ympäris-
tökin on, kertoo markkinointi- ja suun-
nittelutoimisto Luova Työmaan graafinen 
suunnittelija Emil Peltonen.

Etikettien suunnittelusta, toteutuk-
sesta ja viimeistellystä ilmeestä on vas-
tannut Luova Työmaa, joka hyödynsi 
suunnittelussa kuvittaja Janne Pitkäsen 
aiempaa suunnittelutyötä. 

Pohjatietoja viskistä ei tarvita. Kurs-
silla tutustutaan viskin historiaan, eri vis-
kilaatuihin ja viskin valmistukseen ja tie-
tenkin Valamon viskeihin.

– Kurssi on suunnattu keltanokille, 
mutta kursseilla on usein myös ravintola-
työntekijöitä ja omasta tislaamosta haa-
veilevia, Ryynänen kertoo.

Kurssi on kolmipäiväinen, useimmiten 
perjantaista sunnuntaihin. Kurssiin kuu-
luu luonnollisestikin myös viskin mais-
telua.

– Emme pakota juomaan viskiä, mutta 
jos viskistä haluaa koko makupaletin, 
viski pitää niellä, koska kitalaella on kar-
vauden maistava reseptori, Ryynänen 
sanoo.

Mikä sitten on oikea tapa juoda viskiä?
– Skotlannissa sain vastauksen, että 

oikea tapa on se, mistä itse pitää. Suosit-
telen maistamaan viskiä ensin sellaise-
naan, sitten voi lisätä jääpalan tai hiukan 

Mustat etiketit ovat saaneet inspiraationsa 
munkkien kaavuista, ja metallifolioinnit koris-
teellisista ikoneista ja yksityiskohdista. 

”Ainoa paikka, missä 

viskiä kypsyy myös 

entisissä ehtoollis

viinitynnyreissä.”
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СТРАНИЦЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ПАСХАЛЬНЫЕ дни приходы призывают прихожан собирать-
ся вместе, чего теперь в целях противодействия распростра-
нению инфекции необходимо избегать.

– Я бы посоветовал помнить о величайшем празднике и 
отмечать его, хотя и нет возможности собираться в храмах, 
говорит настоятель православного прихода Юго-Востока 
Тимо Тюнккюнен. 

Пасха не только литургический праздник. 
– Это личное обновление и праздник Воскресения. Мы 

умираем и воскресаем со Христом,  напоминает священник 
часовенного прихода Вааса Андрей Сычёв.

 Настоятель Православного прихода Хельсинки протои-
ерей Маркку Салминен, в свою очередь, свидетельствует, 
что праздник Воскресения реален независимо от того, в ка-
ких условиях он отмечается.

Настоятель Тампере протоиерей Алексей Шёберг при-
зывает к более актквному общению в период праздника с 
близкими и знакомым, чтобы вместе с ними разделить ра-
дость праздника. 

– Если привык три часа стоять в церкви, то эти три часа 
можно посвятить другим. Пасха праздник не только право-
славных, но всего творения.

Он считает, что помимо следования семейным традици-
ям и посещения церкви, можно утешать других, отнеся, на-
пример, соседям немного пасхи.

– Исключительно важно уделить внимание ближним. Ни-
кто не должен оставаться в одиночестве, подчёркивает про-
тоиерей Маркку Салминен.

Внимание всегда дорого. Если нет возможности посе-
тить соседей, близким можно отправить поздравительную 
открытку, цветы или сообщение по социальным медийным 
каналам.

Подготовка к духовному празднику заключается в молит-
ве. Священник Вилле Киивери из Коуволы напоминает о 
работе прихода. Можно выяснить, когда посетить храм, по-
ставить свечу или исповедоваться. О желании причаститься 
тоже нужно сообщать заранее.

Ощутить пасхальную радость дома можно посмотрев 
трансляции богослужений пасхальной ночи в профилях 
разных храмов в Facebook или Youtubе, по телевидению или 
радио. Трансляция ночного богослужения из церкви Свято-
го благоверного великого князя Александра Невского в Там-
пере по каналам Yle TV-1 и Yle Radio-1 состоится в субботу 
3.4., начиная с 23.15 час.

Во время трансляции дома можно зажечь свечу и лампа-
ду и присоединиться к молитве. Разделить пасхальную ра-
дость можно спев вместе стихиру «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе…» и, разумеется, пасхальный тропарь «Христос 
воскресе из мертвых смертию смерть поправ…».

Живущие недалеко от церкви по всей Финляндии могут 
радоваться колокольному звону.

По окончании богослужения можно приступить к при-
частию. Действующие ограничения и порядок регистрации 
в приходе на исповедь и причастие необходимо выяснить 
заранее.

AННЕ КЯРККЯЙНЕН

Делитесь пасхальной радостью
Уже во второй раз самый главный праздник церковного года будет отмечаться 
в особых условиях. Принять участие в богослужении Пасхальной ночи не 
представляется возможным. Настало время иными способами разделить 
радость Воскресения Христова с другими.

(Перевод: Владимир Сократилин)



Yrittäminen on hieno laji

TEKSTI JONI PYRSTÖJÄRVI KUVA ANNE KÄRKKÄINEN

Nimi: Joni Pyrstöjärvi
Ikä: 16 vuotta
Asuu: Tampereella
Ammatti: peruskoululainen, 
yrittäjä
Harrastukset: ratsastus, lenkkeily 
ja lukeminen

Muistan lapsuudestani, kuinka yhtenä 
päivänä seurakunnan vahtimestari Mika 
Kangasaho tuli jututtamaan minua kirk-
kosalin puolelle ja kysyi, haluaisinko toi-
mia ponomarina. Mika opasti, ja omak-
suin tehtävät yllättävän nopeasti. Siitä asti 
olen usein toiminut ponomarina altta-
rissa.

Tämän lisäksi seurakuntamme silloinen 
nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin ja 
seurakunnan jäsen Pekka Salo järjestivät 
joitakin vuosia sitten meille seurakunnan 
pojille kaikenlaista mukavaa ohjelmaa. 
Kävimme muun muassa vierailulla Yleis-
radion tiloissa täällä Tampereella, sillä 
Pekka oli pitkään Ylen palveluksessa muun 
muassa Karvakuonojen Eno-Elmerinä.

Kävimme Pekan, Nemanjan ja poikien 
kanssa myös Lapissa. Päästäksemme mat-
kaan mummoni, äitini ja kummitätini lei-
poivat suuren kasan vatruskoita seura-
kunnan pääsiäismyyjäisiin, ja minä sain 
olla myyntimiehenä.

Koronaepidemian vuoksi kirkkoon ei 
ole päässyt, mutta kävimme hiihtolomalla 
äitini kanssa Valamon luostarissa. Luin 

“SUKUNI juuret äidin puolelta ovat Venä-
jällä ja Karjalassa. Isomummoni ja isouk-
kini olivat Karjalan evakoita. Koska Kar-
jalan evakot useimmiten kastoivat jälki-
kasvunsa evankelisluterilaiseen kirkkoon 
leimautumisen pelossa, olimme isoäitini, 
äitini ja minäkin alun perin luterilaisia.

Ortodoksisuus on kuitenkin ollut aina 
läsnä arjessamme. Isomummollani oli pal-
jon ikoneja esillä. Isoukkini oli taitava iko-
nimaalari ja maalasi myös meille kotiin 
erilaisia ikoneita. Myös pääsiäisherkut ja 
pääsiäinen suurena juhlana olivat meille 
tuttuja.

Äitini ei kuitenkaan koskaan tuntenut 
luterilaista kirkkoa omakseen. Kun olin 
nelivuotias, meidät liitettiin helluntaina 
2009 ortodoksiseen kirkkoon Tampe-
reella. Äitini kuvailee tuota tapahtumaa 
niin, että se tuntui kuin olisimme vihdoin 
päässeet kotiin.

Olin jo lapsena hyvin aktiivinen seura-
kunnan toiminnassa. Osallistuin muun 
muassa seurakunnan järjestämiin lasten-
kerhoihin ja kävin myös kirkossa sään-
nöllisesti äidin ja mummon matkassa. 
Pienenä nukuin pääsiäisyön palveluksissa 
viltin sisällä, mutta hyvin pian aloin jo 
kuulemma jaksaa pysyä valveilla koko pal-
veluksen ajan.

”Ortodoksisuus on ollut aina 

läsnä arjessamme.”

MEIKÄL ÄISIÄ

silloin Metropoliitta Ambrosiuksen uutta 
teosta Valon Portailla ja nautimme luosta-
rin rauhasta.

Suurta roolia elämässäni näyttelee tällä 
hetkellä koulunkäynnin ohella oliiviöljy-
toimintani ja oma yritykseni Happy Olive. 
Aloimme viime vuoden lopulla tuoda Suo-
meen kreetalaisten pientuottajien olii-
viöljyä yhdessä oliiviöljyn asiantuntijan 
Merja Tuominen-Gialitakin kanssa, joka 
asuu osan vuotta Kreetalla.

Tavoitteemme on auttaa kreetalaisia 
pienviljelijöitä luomalla heidän oliiviöljyl-
leen suora väylä tänne meille. Tämä on eri-
tyisen tärkeää nyt, kun matkailua ei ole. 
Syysöljyn myynnillä monet perheet kus-
tantavat lapsilleen peruskoulua täydentä-
vää opetusta.

Oliiviöljyhän on meille ortodokseille 
merkittävä tuote suuren paaston aikana, 
sillä moni käyttää sitä vihannesruokien 
valmistuksessa. Oliiviöljy kuuluu olen-
naisesti myös pääsiäisen juhla-aikaan.

Yrittäminen on hieno laji! Perustin 
ensimmäisen yritykseni jo 12-vuotiaana 
vuonna 2017, kun aloin tuoda Suomeen 
amerikkalaisia makeisia. Vanhemmillani 
ei ole yrittäjätaustaa, mutta äitini on tuke-
nut minua matkan varrella esimerkiksi 
koodaamalla verkkokauppamme.”
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ПАС ХА ЛЬНОЕ ПРИВЕТС ТВИЕ 
А РХИЕРЕЙСКОГО С ОБ ОРА 2021 ГОДА

СВИДЕТЕЛЬСТВА евангелистов о пустом гробе Христа говорят 
нам ясно о том, что в первое утро Пасхи женщины ищут Его 
там, где его не было. В Евангелие от Луки те, кто ищут Христа, 
слышат мягкий укор Ангела: «Что вы ищете живого между 
мертвых?» (От Луки. 24:5). Пустая могила указывает на то, 
что Освободителя искали не в том месте.

Многие ищут Христа, но при этом действуют как миро-
носицы: они не ищут Его среди живых, а среди мертвых. 
Мы поступаем так даже чаще, чем сами осознаем. Ищем Его 
среди мертвых каждый раз, когда говорим о Господе, как об 
отсутствующем, или думаем о Нем как о далеком историче-
ском человеке. Ищем Его среди мертвых каждый раз, когда 
слышим Его слово, но не сохраняем его в своих сердцах, и 
не живем в соответствии с этим Словом. Каждый раз, когда 
человек, встречающийся нам на пути, не становится ближ-
ним, не становится нам братом или сестрой, за которых Хри-
стос отдал свою жизнь, мы ищем Его зря. 

Разговоры о смерти и кресте затрагивают наши чувства. 
Повествования евангелиста Марка красочно описывают 
человеческое горе. Мгновения, наступившие сразу после 
смерти Христа, очень трагичны и тянутся медленно. Люби-
мый человек в последний раз опущен в могилу, и гроб запе-
чатан. Женщины, прибывшие ко гробу в третий день, пребы-
вали в состоянии горя, и действовали в соответствии с этим 
состоянием. Они не ожидали невозможного, а подходили ко 
гробу, испытывая большую потерю. 

 Чудо Воскресения Христова заключается в том, что оно 
касается общей трагичности нашей жизни – существования 
между жизнью и смертью – но, с другой стороны, оно также 
показывает нам то чудо, которое отличается от всего есте-
ственного. Поэтому в событиях, описывающих Воскресение, 
пустой гроб – совсем не пуст, но он полон-полон надежды.

Поскольку обе жены-мироносицы, пришедшие ко гробу, 
ищут Христа от всего сердца, они также получают ответ, где 
Его найти. Они находят Его среди живых, по писанию еванге-
листа Матфея, в Галилее. Это земля, в которой пророк Исаия 
однажды предсказал: ”Но последующее возвеличит при-
морский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. 

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет воссияет.” (Исаия. 8:23–9:1).

 Спаситель живет среди нас. Он приходит сразу после 
Воскресения к нам, через стены и закрытые двери. Он с 
нами. Он освещает тени, чтобы мы могли видеть и слышать 
Его. Он постоянно является нам, чтобы мы привыкли к Его 
присутствию в новом обличии. Он хочет нас уверить в том, 
что Он нас не оставил. 

Нам необходимо различать Его снова и снова, и искать 
Его с большим усердием. Ведь Он приходит к нам в разных 
обличиях. Он приходит к нам на Причастии, через благое 
слово, через нищих и обделенных, посреди обыденной жиз-
ни и в обычных ситуациях. То, можем ли мы его узнать, за-
висит от открытости наших сердец. Один видит приведение, 
как ученики, видевшие Его шедшим по воде на озере (От 
Марка. 6:49), а другой говорит, как Иоанн: ”Это Господь!” (От 
Иоанна. 21:7).

Кульминация чуда Воскресения Христова в том, что нам 
обещано то же будущее, в которое перешел Христос. Это 
чудо явилось правдой уже здесь, в нашем земном мире. 
Впереди у нас много больше, чем погружение в могилу, чем 
пустота и темнота. ”Смерть! Где твое жало? Ад! где твоя по-
беда? Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и 
пали демоны! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Вос-
крес Христос, и никто не мертв во гробе!”

Где мы ищем Спасителя?

Лев
Архиепископ 
Хельсинки и всей 
Финляндии

Арсений
Митрополит Куо-
пио и Карелии
 

Илия
Митрополит Оулу
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Tulkaa kaikki, veisatkaamme ylistystä meidän edestämme Ristiinnaulitulle, sillä Maria nähdessään 
hänet ristillä sanoi: Joskin kärsit ristin, olet Sinä kuitenkin minun Poikani ja Jumalani!
– Kontakki (8. säv.)

SUURI VIIKKO SAAPUU

”Me kaipaamme 
tälläkin hetkellä 

kokemusta 
pyhyydestä.” 

 
Isä Ville Kiiveri 

sivu 29

  Palmusunnuntain ja pääsiäisen välistä viikkoa kutsutaan ortodok
sisessa kirkossa suureksi viikoksi. Suuren paaston aikana painopiste 
on katumuksessa ja oman hengellisen elämän parantamisessa, mut
ta suurella viikolla keskitytään Kristuksen kärsimyksiin ja pelastus
tekoihin.

Suurena maanantaina muistellaan sitä, kuinka Jeesus kirosi viikun
apuun. Kertomukseen kätkeytyy vahvaa symboliikkaa. Viikunapuun 
kiroaminen kuvaa synnin kuivattamista ja näivettyneen puun olotila 
sielua, joka ei kanna hengellistä hedelmää. Suurena maanantaina 
kirkko muistelee myös vanhan liiton patriarkkaa Joosefia, joka syyt
tömänä kesti kärsimykset katkeroitumatta. 

Suuri tiistai on hiljaisen odotuksen aikaa. Suuren tiistain aamupal
veluksen evankeliumissa kuullaan Herran esittämä vertaus tyhmistä 
ja viisaista neitseistä. Kymmenen neitsyttä odottaa hääjuhlaan saa
puvaa sulhasta. Maanantain, tiistain ja keskiviikon aamupalveluksissa  
lauletaan sama tropari: ”Katso, ylkä tulee puoliyössä, ja autuas on se 
palvelija, jonka hän valveilta löytää; vaan kelvoton se, jonka hän löy
tää suruttomana.”

Suurena keskiviikkona muistellaan Kristuksen voitelua ja Juudak
sen päätöstä kavaltaa Kristus. Kristuksen kärsimysten katsotaan al
kaneen tästä kavallustapahtumasta, ja tämän takia keskiviikko on 
 ortodoksien jokaviikkoinen paastopäivä. 

Suuri torstai on uuden liiton ja ehtoollisen asettamisen päivä. Toi
saalta se on myös luopumisen päivä, sillä Juudas jättää Jeesuksen. 
Suuri torstai onkin yhdistelmä murhetta ja riemua. Ehtoollisen aset
tamisen myötä ihmiselle esitetään kutsu tulla osalliseksi Jumalan rak
kaudesta. Ihmisen osa on päättää, vastaako hän kutsuun vai hylkää
kö sen Juudaksen tavoin. 

Suuren perjantain aamupalveluksessa ollaan ristin äärellä. Kir
kossa luetaan kaksitoista evankeliumijaksoa, jotka kertovat Kris
tuksen kärsimystiestä ja ristin kuolemasta. Tunnelma on surumieli
nen. Iltapäivällä toimitetaan suuren perjantain ehtoopalvelus, jonka 
päätteeksi Kristuksen hautakuva kannetaan keskelle kirkkoa. Illalla 
 toimitetaan Kristuksen hautauspalvelus.

Suuren lauantain aamuna Kristus lepää haudassa ja maailma 
on vaiti. Silti suuri lauantai on jo ikuisen aamun sarastus. Tummat 
kirkko tekstiilit siirretään syrjään ehtoopalveluksessa ja vaihdetaan 
ylösnousemuksen valkoiseen. Tässä liturgiassa luetaan ensimmäi
nen ylösnousemusevankeliumi. Myöhemmin kirkossa toimitetaan 
puoliyöpalvelus ja ristisaatto. Pimeys väistyy ja koittaa ylösnouse
mus. Riemullinen pääsiäisyön palvelus voi alkaa. Kristus nousi kuol
leista!

Lähteet: Munkki Serafim: Tie ylösnousemukseen, hos.fi

TEKSTI SAARA KALLIO  KUVA VLADA WAHLSTÉN

Suurella viikolla 
keskitytään 
 Kristuksen 
 kärsimyksiin ja  
pelastustekoihin.

s. 25–36



Kristuksen laskeutuminen tuonelaan. Koran kirkon fresko 1300-luvun alusta, Konstantinopoli.

TEOLO GINEN

Kirkko muistelee Suurena Perjan-
taina eli Ristin Pääsiäisenä Kris-
tuksen kuoleman sanoin kuvaa-

matonta ja ihmismielen ylittävää salai-
suutta. Kuolema seuraa yhä ihmistä. Kuo-
leman pelko aiheuttaa kauhua ja epätoi-
voa. Kuolema on ihmisen viimeinen 
vihollinen.

Kristuksen kuolinpäivä on synnin 
päivä. Jumalattomat ihmiset ristiinnau-
litsivat Vapahtajan tuhotakseen Hänet. 
Kristuksen kuolema tuomitsi langen-
neen maailman. Hänen kuolemansa pal-
jasti maailman luonnottoman tilan eli 

ihmisen vihan, raivon, ylimielisyyden ja 
pahuuden.

Kristuksessa ei ole syntiä eikä kuolemaa. 
Hän otti kantaakseen elämämme murhe-
näytelmän. Hän antoi elämänsä kuole malle 
tuhotakseen kuoleman. Kristuksen kuolin-
päivästä eli Suuresta Perjantaista tuli ihmi-
sen todellinen syntymäpäivä.

RISTISTÄ PELASTUKSEN SINETTI
Kristuksen kärsimyksen ja tuskan takia 
rististä tuli elämänpuu, joka tuhoaa syn-
nin aiheuttaman rappion ja kuoleman. 
Hänen rististään tuli meille eläväksi 

tekevä puu. Siitä tuli pelastuksen sinetti 
ja Jumal ihmisen kirkkauden sinetti.

Pyhä Gregorios Nyssalainen (k. 394) 
painottaa teologisissa opetuksissaan 
elävästi Kristuksen ristinkuoleman ja 
Hänen ylösnousemuksensa erottamatonta 
yhteenkuulumista. Hän kutsuu Kristuk-
sen ylösnousemista ihmissuvun uudeksi 
luomiseksi ja ensimmäisen luomisen lop-
puun saattamiseksi. 

Ihmispersoonan olemuksellinen eheys 
kasvaa Jumalasta, mikä merkitsee ihmi-
sen hengellistä kauneutta, terveyttä ja 
harmoniaa.

Tyhjän haudan ihme
Kristuksen ylösnousemus ei ole pelkästään Kirkon juhla, vaan Kirkon jäsenten yhteinen juhla,  

koko ihmisluonnon uudistumisen ja eheytymisen juhla.

TEKSTI JARMO HAKKARAINEN  KUVA ALAMY.COM
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”Kaste on Kristuksen 

ylösnousemuksen 

lahja.”

Bysanttilaisen teologian keskeisen 
teeman mukaan ihmisluonto ei ole pai-
kalleen pysähtynyt eikä autonominen 
yksikkö, vaan dynaaminen todellisuus, 
jossa ihminen elää läheisessä yhteydessä 
Jumalaan.

Bysanttilainen teologia merkitsee 
ihmisen osallistumista apostolisen ja 
katolisen uskon salaisuudesta. Jumalan 
tunteminen on yhteisön elämää, toimin-
taa ja kokemusta.

Kristuksen lihaksituleminen, risti, 
ylösnousemus ja taivaaseenastuminen 
rakentavat sillan yli kuilun, joka erottaa 
meidät Jumalasta. Tuo kuilu on kuolema, 
synti ja langennut ihmisluonto.

KRISTUKSEN HAUTA
VAPAUTUMISEN LÄHDE
Kirkko muistaa Suurena Lauantaina Her-
ran Tuonelaan, kuoleman paikkaan, las-
keutumisen salaisuutta. Suuri Lauantai 
keskittää ajatuksemme Kristuksen hau-
taan, joka ei ole tavallinen hauta.

Kristuksen hauta ei ole rappion ja tap-
pion paikka. Kristuksen hauta on juma-
lallisen kunnian, voiton ja vapautumi-
sen lähde. Suuri Lauantai on odotuksen 
päivä, jolloin Suuren Viikon murhe muut-
tuu iloksi. 

Suuri Lauantai oli vanhan Kirkon mer-
kittävä kastepäivä. Kaste on ortodoksi-
sen pääsiäisen keskeinen osa. Se meidän 
on välttämätöntä tietää, jotta voisimme 
ymmärtää Kirkon elämää.

Pääsiäisilo on kastettujen iloa uudesta 
elämästään Kristuksessa ja aiemmin kas-
tettujen ilo heistä ja omasta kasteestaan.

 Meidät on kastettu Kristuksen kuole-
maan, mutta me olemme myös osalliset 
Hänen iankaikkisesta elämästään.

Ortodoksinen kaste koettiin alkuaan 
pääsiäisen mysteerioksi, ja pääsiäinen oli 
ennen muuta kastejuhla. Kaste on Kris-
tuksen ylösnousemuksen lahja. Kaste 
merkitsee luopumista saatanasta, mutta 
se on myös sitoutumista Kristuksen kuo-
lemaan ja ylösnousemukseen.

lemaan ylösnousseen ja kuoleman voit-
taneen Kristuksen joukoissa saatanaa ja 
hänen joukkojaan vastaan.

Kirkko osallistuu eukaristisena yhtei-
sönä Kristuksen voittoon saatanasta, syn-
nistä ja kuolemasta. Pyhä katumus suo-
jelee kirkkoa kaikilta vastustajilta ja suo 
uskollisille jäsenilleen hengellisen roh-
keuden ja vapauden Kristuksessa.

Kirkon uskollinen jäsen hyväksyy Kris-
tuksen Kuninkaakseen ja Herrakseen. 
Hän haluaa seurata Kristusta koko elämäl-
lään ja elää Hänen käskyjensä mukaisesti. 

Kristuksen ylösnousemuksen juhla on 
Pelastuksen päivä, ja aina kun me vie-
tämme tuota riemullista juhlaa, me juh-
limme pelastuksemme ajatonta syntymä-
päivää. Juhla kutsuu meitä kilvoittelussa 
ja rukouksessa sisäisen maailmamme 
muuttamiseen Kristuksessa. 

Kristuksen ylösnousemusjuhla on 
”juhlien juhla”. Pääsiäinen merkitsee 
kuoleman ja tuonelan tuhoamista, Uuden 
ja Iankaikkisen Elämän alkamista Kris-
tuksessa. Tyhjän haudan ihme on Kirkon 
elävän uskon ja toivon kulmakivi. 

Kristuksen ylösnousemus ei ole pel-
kästään Kirkon juhla, vaan Kirkon jäsen-
ten yhteinen juhla, koko ihmisluonnon 
uudistumisen ja eheytymisen juhla. 

Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi! 

 
Rovasti isä Jarmo Hakkarainen on joensuulai-
nen eläkkeellä oleva Itä-Suomen yliopiston 
käytännöllisen teologian lehtori. 

Nykyään pyhän kasteen ja pääsiäisen 
yhteys on usein katkennut, harvat edes 
tietävät tuon yhteyden. Kaste on mer-
kitty asiakirjoihin, mutta ei Kirkon jäse-
nen mieleen. 

 Me emme voi ottaa vastaan Kirkon kas-
teteologisen opetuksen todellista merki-
tystä, jos emme ensin hyväksy sitä, mitä 
tapahtui Suuren Perjantain yhdeksännen 
hetken ja ylösnousemusaamun välillä. 

Kristuksen kuolema ja Hänen ylös-
nousemuksensa eivät ole kaksi erillistä 
tapahtumaa. Kristuksen pelastavan toi-
minnan huipentuma ei ole irrallaan Suu-
ren Lauan tain pyhästä salaisuudesta.

Suuri ja Pyhä Sapatti on päivä, jolla 
on erottamaton yhteys Suureen Perjan-
taihin, ristiin, Kristuksen kärsimyksiin, 
kuolemaan ja hänen ylösnousemiseensa. 
Bysantin kirkon syvällinen ja ihmistä 
hoitava jumalanpalveluselämä ilmaisee 
tämän totuuden paremmin kuin käsit-
teelliset väittämät.

Pyhä isämme Konstantinopolin patri-
arkka Fotios Suuri (k. 893) opettaa Suu-
ren Lauantain puheessaan: 

Voi ihmeellistä ja suurta salaisuutta! 
Herran kärsimys, kuolema ja hauta teke-
vät tyhjäksi himot, kuoleman ja tuonelan. 
Voi, mitä pitkämielisyyttä osoittaa kai-
ken Luoja, Hän, joka pelkällä Sanallaan 
hallitsee luomakuntaa! Miksi Hän kär-
sii? Siksi, että Hän voisi vapauttaa ihmis-
suvun himoista. Hän on valmis käymään 
läpi ihmisten lyönnit ja pilkan, jotta Hän 
vapauttaisi meidät. Hän kestää himojemme 
aiheuttamat julmat kidutukset palauttaak-
seen meille jälleen alkuperäisen ihmisyy-
temme kauneuden. Vapahtajan hauta on 
tyhjentänyt ikiaikojen haudat ja täyttänyt 
ne taivaallissilla alttareilla! Hänen hau-
tansa ansiosta pahat henget ovat menet-
täneet valtansa, sillä Pelastuksen Sarvi on 
noussut ylös kuolleista (Luuk. 1:69). 

JUHLIEN JUHLA
Kirkon jäsenen elämä merkitsee uskolli-
suutta eli ehdotonta sitoutumista taiste-
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OPETUKSELLISTA

Kohtaamisia
Kohtaamisessa voi tapahtua jotain suurta. Marian ilmestymisen juhlana 25.3. muistelemme,  
miten enkeli ilmestyi neitsyt Marialle ja kuinka tämä vastasi myönteisesti Jumalan kutsuun. 

TEKSTI I. VILLE KIIVERI KUVA ORTODOKSIVIESTIN KUVA-ARKISTO

Kohtaamisen teema on keskeinen 
koko kristinuskossa. Olipa ihmi-
nen suuressa väentungoksessa, 

kaukana erämaassa kilvoittelemassa, 
yksinäisyydessä korkealla vuorella tai 
epätoivoisella pakomatkalla Jumalaa, 
jotain suurta voi tapahtua.

Nämä kohtaamiset, joita voimme lukea 
Raamatusta tai kirkon historiasta ovat 
kaikki erilaisia keskenään, osa erikoisia, 
toiset tavanomaisia. Jumalan kohtaami-
nen palavassa pensaassa, hiljaisessa tuu-
lessa, kolmen nuorukaisen vierailuna, 
tulvan jälkeen sateenkaarena, sumuna tai 
käsittämättömänä kirkkautena. Enke-
leillä on kuitenkin keskeinen osa Jumalan 
sanansaattajina.

  
POIKKEUKSELLINEN ILOSANOMA
Yksi rakkaimmista aiheista koko länsi-
maisen taiteen historiassa on maalaus, 
jossa ylienkeli Gabriel tuo ilosa-
noman Neitsyt Marialle. Ole 
tervehditty, armoitettu 
Maria! Herra on sinun 
kanssasi!

Enkelin kädessä 
oleva valkoinen lilja 
heijastaa Marian puh-
tautta, viattomuutta ja 
hedelmällisyyttä. Krei-
kankielinen ilmaus juh-
lalle, evangelismos, tarkoittaa 
ilosanomaa.

Aihe on syvästi kristillinen ja opetuk-
seltaan aivan poikkeuksellinen maail-
man uskontojen parissa. Kuinka näky-
mätön ja käsittämätön Jumala voi syntyä 
ihmiseksi? Neitsyt tulee raskaaksi, ja 

Jumalan sana elää meidän kanssamme 
tässä maailmassa.

Ei ihme, että nuori Maria oli täynnä 
kysymyksiä, vailla vastauksia. Jotain 
suurta oli alkamassa. 

Marian ilmestymisen juhla on yhtei-
nen koko jakamattomalle kirkolle, niin 
katolisille ja luterilaisille kuin ortodok-
seillekin. Marian juhlapäivää vietetään 
täsmällisesti yhdeksän kuukautta ennen 
Kristuksen syntymäjuhlaa eli 25.3. 

 
MARIA SAA VALITA
Enkelin ilmestyminen ilmaisee rakkau-
den lisäksi sen äärettömän vapauden, 
jonka Jumala on antanut ihmiselle. Jumala 
ei pakota eikä vaadi vaan lähestyy ihmistä 
suurella herkkyydellä.

Maria saa tehdä valinnan, mutta tuo 
kutsuun vastaava valinta kääntää koko 
pelastussuunnitelmassa uuden sivun. 

Neitseen myönteinen vastaus ei 
suinkaan ollut itsestään sel-

vyys.
Vanhassa testamen-

tissa kerrotaan, kuinka 
profeetta Joona venkoili 
joutuessaan lähtemään 
Niiniveen julistamaan 

katumusta, ja vaivihkaa 
hän koetti paeta vieraille 

maille.
Mooseskin torjui alkuun 

Jumalan, kun Jumala ehdotti häntä 
Israelin kansan johtajaksi, lopulta Aaron 
pelasti tilanteen.

Kuinka monet muutkin kieriskelivät-
kään tuskissaan ja parkuivat, kun eivät 
halunneet noudattaa Jumalan kutsua. 

LUOTTAVAINEN JA AVOIN ASENNE
Mutta Maria oli valmistautunut siihen 
hetkeen, kun enkeli ilmestyy hänelle.

Pelastushistoriassa ei ole kysymys vain 
nöyrtymisestä vaan myös yhteistyöstä, 
synergiasta. Ihminen osallistuu Marian 
ansiosta pelastussuunnitelmaan, kun 
Maria vastaa myöntävästi Jumalan kutsuun. 

Marian asenne Jumalaa kohtaan on 
luottavainen ja avoin. Koska hän ei hae 
omaa etuaan vaan ilmaisee halunsa pal-
vella. Hänen olemuksensa huokuu nöy-
ryyttä ja kuuliaisuutta: minä olen Herran 
palvelijatar. 

Tänäkin päivänä me janoamme Juma-
lan hyvää sanomaa, ja tätä asennetta 
mekin tarvitsemme pandemian keskellä.

KIRKOSSA KOHTAAVAT
ARKINEN JA PYHÄ
Kohta taas koittaa Herramme ylösnou-
semuksen juhla, ja näyttää siltä, että myös 
tänä pääsiäisyönä palvelukset toimitetaan 
lukittujen ovien takana.

Olen henkilökohtaisesti pappina etu-
oikeutettu, kun saan osallistua palveluk-
siin mutta samaan aikaan surullinen siitä, 
ettei kirkossa ole juuri ketään. Juhlava-
laistus on päällä, mutta ovet suljettuna.  

Korona-aikana olemme tulleet uuden 
tuntemattoman eteen. Kirkossa käyminen 
oli meille ennen itsestään selvä oikeus, 
jonka arvoa emme välttämättä osanneet 
arvostaa. Nyt kaipaus jumalanpalveluksiin 
on kasvanut suureksi, ja monet toivovat, 
että pääsisimme pian mukaan yhteisiin 
palveluksiin. Tämä kaikki on opettanut 
meille, mitä on odottaminen ja mitä on 
kärsivällisyys.  

”Voimme kohdata 

Luojamme 

yllättävänä hetkenä.”
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Enkeli Gabrielin ilmestyessä Neitsyt Marian asen-
ne on luottavainen ja avoin Jumalaa kohtaan: 
Minä olen Herran palvelijatar. 

Me kaipaamme tälläkin hetkellä koke-
musta pyhyydestä. Voimme rukoilla 
kotona, seurata suoratoistolähetyksiä 
netistä, käydä ehtoollisella kirkon ovella, 
mutta jotakin silti jää puuttumaan. 

Kirkkorakennus on pyhä. Se on konk-
reettisesti paikka, jossa arkinen ja pyhä 
kohtaavat, ja tuossa kohtaamisessa on pal-
jon samaa kuin Marian ja enkelin kohtaa-
misessa. Herkkyys, kauneus, suojelus, 
pyhyys…

Oli liikuttavaa nähdä, kun eräs seura-
kuntalaisemme tuli kirkkoon monen kuu-

dän on mahdollista kokea tuon saman 
enkelin ilmestyminen kuin tapahtui 
Marialle. Se on kuin kirkon ikkunasta 
tuleva auringon kultainen säde. Olem-
meko tarpeeksi avoimia, annammeko me 
sille mahdollisuuden?

Jumala lähestyy meitä enkelin muo-
dossa ja esittää meille tien pelastukseen. 
Hän näkee sisimpäämme, ja vaikka olemme 
syntiä tehneetkin, hän näkee meissä sen 
Jumalan kuvan, joka ei koskaan katoa 
meistä. 

Mutta Luojamme kohtaaminen ja ilo-
sanoman saaminen voi tapahtua jonain 
yllättävänä hetkenä. 

Kahvihetki lähimmäisemme kanssa, se 
hetki, kun voimme hetken aikaa kokea 
Jumalan tuossa toisessa ihmisessä. Kävel-
lessämme metsäpolkuja korkealle jyrkän-
teelle, tuntea Luojamme raikkaassa tuu-
lessa ja kevään tulossa. Se lyhyt sisäinen 
onnen hetki, kun annamme rahaa hyvän-
tekeväisyyteen. Kun vaellamme taiteen 
historiassa aina nykyisiin päiviimme asti. 
Kun kuulemme musiikin tai näemme 
kauniin tanssin.

Ehkä tämän pandemian keskellä mei-
dän on syytä etsiä ja kokea Jumalan läsnä-
oloa myös ei niin totutuista paikoista. 
Jumala ei ole kaikessa mutta kylläkin 
kaikkialla.  

VALOISA AIKA VOITTAA
Me kaipaamme sanansaattajaa, joka toisi 
Luojaltamme hyvän sanoman. Herra on 
katsonut puolemme ja rohkaisee meitä, 
jotta jaksaisimme vielä ja näkisimme toi-
von ja valoisan tulevaisuuden.

Kaikella tällä olikin tarkoituksensa, 
kun me myöhemmin palaamme muiste-
lemaan tätä aikaa. Millaisia me olimme 
silloin ihmisinä ja taakan kantajina?

Kevät on jo pitkällä, ja olen varma, että 
korona-ahdistus alkaa helpottaa. Juma-
lanpalveluksia voidaan toimittaa ulkona 
joko kokonaan tai osittain. Luomakunta 
herää taas kukoistamaan ja ikään kuin 
pukeutuu. Jo nyt valoisa aika on pidempi 
kuin pimeä, ja pian ollaan huhtikuussa.  

kauden poissaolon jälkeen ja millaisia 
tunteita hän kävi lyhyessä ajassa läpi.

ANNAMMEKO MAHDOLLISUUDEN 
KOHTAAMISELLE?
Kotikirkko on meille monille todellinen 
koti, johon liittyy paljon muistoja, tun-
teita, kokemuksia, niin iloa kuin surua-
kin. Kirkko ilmaisee meille järjestystä ja 
pysyvyyttä, elävää traditiota. Kirkossa me 
kunnioitamme, hiljennymme, kuunte-
lemme ja olemme vastaanottavaisia. 

Jokaisessa jumalanpalveluksessa mei-
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SELITÄ,  MITÄ ON. . .

 Rukoileminen
Jos ortodoksiseen kirkkoon kuulumaton ystävä ihmettelee,  

mitä rukoilu ortodokseille merkitsee, hän ansaitsee ymmärrettävän vastauksen.

TEKSTI MATTI P. PULKKINEN KUVA PICFAIR

Metropoliitta Anthony Bloom vertasi rukousta lasimaalaukseen, jonka kautta saamme kokea Jumalan luomattoman valon. Lasimaalaus Kapernaumin 
ortodoksisessa kirkossa Israelissa.

Rukoilemista on samalla kertaa 
helppoa ja vaikeaa selittää. Pyhit-
täjä Johannes Siinailainen määrit-

teli sen ytimekkäästi ihmisen ja Jumalan 
väliseksi yhtymiseksi ja yhdistymiseksi.

Pikkulapsi osaa rukoilla, koska hän on 
vilpitön. Kristillisen tradition ulkopuo-
lelta tulevalle maallistuneelle länsimai-
selle ajatus yhteydenpidosta kaikkeuden 
Luojaan voi tuntua mahdottomalta.

Ihminen on vain eräs liki kahdek-
sasta miljardista samankaltaisesta, mutta 
Jumalia on vain yksi. Tämän epäyhtälön 
ajatteleminen alkaa herkästi pelottaa ja 
vie uskoa omiin voimiin – turhaan, koska 
Hän on kaikkivaltias.

Kristuksen ristinkuolema tekee meille 
mahdolliseksi päästä yhteyteen Korkeim-
man kanssa. Meillä on Hänen kanssaan 
myös rukouksen kannalta olennainen 

piirre: vapaa tahto. Ihmistä ei voi pakot-
taa rukoilemaan eikä Herraa tottelemaan 
rukousta.

Kristillinen rukous poikkeaa paka-
nallisesta hokemisesta siinä, että ihmi-
sen tahto tai rukouksen tekniset yksityis-
kohdat eivät sanele lopputulosta. Voimme 
kertoa Jumalalle, mitä haluamme. Hän 
tietää kuitenkin paremmin, mikä on 
meille hyväksi.
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”Rukouselämää 

kannattaa ajatella 

elämänmittaisena 

polkuna.”

IHMINEN KOHTAA JUMALAN JA 

JUMALA IHMISEN

Kristityn ja Herran kohtaaminen rukouk-
sessa on aina ainutlaatuinen, joten rukoi-
lijan on syytä tuntea ja ymmärtää itsensä.

Metropoliitta Anthony Bloom on sano-
nut, että rukouksin Jumalaa ei ole syytä 
etsiä taivaasta tai kaukaisuudesta vaan 
omasta sisimmästä. Taivasten valtakun-
nan portaat on kätketty sieluun, ja sieltä 
niitä kannattaa aloittaa etsiä.

Isä Anthony neuvoo aloittamaan oman 
elämän ja aseman rehellisellä myöntä-
misellä ja kääntyä Jumalan puoleen sekä 
sydän että mieli valmiina. Isä Anthony 
kehotti miettimään, kuvaako asemaansa 
omin sanoin vai jotakin kirkon rikkaan 
perinteen meille tarjoamista rukouk-
sista. Sydämen ääni neuvoo, miten lähes-
tyä Herraa.

Suomea äidinkielenään puhuvalle Orto-
doksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston 
kustantama Rukouskirja tarjoaa hyvän alun 
pitkälle polulle. Myös omat rukoukset, kes-
kustelut Korkeimman kanssa, ovat tärkeitä 
ja monissa tilanteissa välttämättömiä.

Dialogi Korkeimman kanssa ei kysy 
aikaa eikä paikkaa eikä rajoitu vain ilta- 
ja aamurukouksiin. Hänen vastauksensa 
ei välttämättä ole sanallinen.

Rukouselämän alkuun pääsyä hel-
pottavat nunna Kristodulin Rukouksen 
valaisema tie ja Sydämen kaipuu.  Isä Bloo-
min kirjakolmikko Elävä rukous, Rukous-
koulu ja Tuhlaajapojan paluu ovat suosi-
teltavia.

tammikuun 24. päiväksi, kirkossa luetaan 
Kristuksen vertaus kahdesta rukoilijasta. 
Toinen, mallikelpoinen uskovainen, ker-
too vuolaasti hyveistään Jumalalle. Toi-
nen, syntinen väärintekijä huokaa vain: 
"Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!”  
(Luuk. 18:13). Oman asemansa ymmärtä-
vän, katuvan publikaanin rukous tavoitti 
Jumalan.

JUMALA EI TEE KAUPPAA

Oman itsensä tuntemisen lisäksi myös 
Jumalaa on tunnettava – tietysti vain 
niissä rajoissa, jotka ovat ihmiselle mah-
dollisia.

Monesti kristinuskosta vieraantuneen 
kehitykseen on kuulunut vaihe, jossa 
Jumalan kanssa halutaan tehdä kaupat. 
Jumalalta pyydetään jotain, josta kiitok-
seksi häneen luvataan uskoa.

Koska Jumala ei toimikaan niin kuin 
edellytetään, usko kuihtuu. Kaikkivaltiaan 
ja ihmisen suhdetta tarkemmin ajatellen 
on tietysti helppoa käsittää, että ihmisen 
ei kannata ehdottaa Hänelle diiliä, vaikka 
tällaiseen harhakuvaan ylimielinen voikin 
helposti ajautua. 

Monet erämaaisät, jotka joutuivat yksi-
näisyydessään ankariin kiusauksiin, eivät 
rukoilleet Jumalalta kiusausten loppu-
mista, vaan voimaa kestää niitä. He ajat-
telivat, että Kaikkivaltiasta ei pidä pyytää 
tekemään töitä, joka kuuluvat kilvoitteli-
jan tehtäviin. 

Tähän sisältyy se tärkeä ymmärrys, että 
hyvän Jumalan tarkoitukset ja päämäärät 
ovat meiltä salatut. ”Kuka tuntee Herran 
mielen niin, että voi neuvoa häntä”, Paa-
valikin kirjoitti (1. Kor. 2:16).

Jumalan armo on kaikesta huolimatta 
aina kanssamme, silloinkin kun emme 
ymmärrä sitä. Paavali oli kolme kertaa 
pyytänyt Jumalaa vapauttamaan hänet pii-
kin tavoin pistävästä koettelemuksesta, 
mutta Korkein oli vastannut: ”Minun 
armoni riittää sinulle. Voima tulee täydel-
liseksi heikkoudessa.” (2. Kor. 12:9). Juma-
lan tunteminen tarkoittaa hänen äärettö-
män rakkautensa ja ihmisen pienuuden 
hyväksymistä. 

Aivan erityinen asema on lyhyellä Jee-
suksen rukouksella: ”Herra Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, armahda minua syntistä.” 
Se on samalla kertaa sekä yksinkertainen 
että syvällinen, helppo ja vaikea.

Monille aikuisena rukouselämänsä 
aloittaneelle se on ollut luonteva ensiaskel. 
Se ei kuitenkaan ole oikotie eikä se kor-
vaa kirkollista elämää. Rukouselämässä ei 
pääse eteenpäin omin päin, ilman opas-
tusta.

Vuorovaikutus ja keskustelu koke-
neemman kanssa on paras apu, mutta 
pelkästään kirjallisuuden perusteella 
eteenpäin yrittäminen voi johtaa toivot-
tomuuteen. Luostarien asukeille kirjoi-
tetut ohjeet saattavat vaikuttaa aloitteli-
jasta tyrmäävän vaikeilta.

Rukouselämää kannattaa ajatella pit-
känä, elämänmittaisena polkuna, jota on 
edettävä askel kerrallaan. Perille ei voi 
harpata.

Toisin kuin protestanttiset kristityt, 
ortodoksit ja roomalaiskatoliset pyytä-
vät esirukouksia pyhiltä, marttyyreiltä ja 
hurskailta kilvoittelijoilta, jotka Jumala on 
ottanut luokseen.

Pyhistä tärkein on Jumalansynnyttäjä, 
jonka puoleen kääntyvän on syytä muis-
taa, että hänen poikansa kuoli syntiemme 
tähden. Pyhien tahto ei poikkea Korkeim-
man tahdosta, joten ei ole syytä kuvitella, 
että heidän avullaan avautuisi takaportti 
Jumalan päätöksien kiertämiseen. 

KUN HILJAISUUS VASTAA

Isä Anthony on muistuttanut, kuinka 
pyhien tie ei ole kulkenut aallonharjalta 
toiselle, ei edes aallonpohjasta harjalle, 
vaan hyvin usein aallonpohjasta toiseen. 
Jokainen kristitty kokee ”kuiviksi” nimi-
tettyjä kausia, jolloin rukoilija tuntee jää-
vänsä ilman vastausta.

Rukoilijan ei pidä luulla itsestään lii-
koja. On helppoa käsittää, että itserak-
kaus tai omahyväisyys eivät ole oikea tapa 
lähestyä korkeinta.

Vaikeampaa on saada älyn lisäksi myös 
sydän mukaan. Publikaanin ja fariseuk-
sen sunnuntaina, joka tänä vuonna sattui 
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BISKOPSMÖTETS 
PÅSK H Ä L SN I NG 
H ER R ENS Å R 2021 

Var söker vi vår Frälsare?  
EVANGELISTERNAS skildringar om Kristi tomma grav gör det tyd-
ligt att kvinnorna den första påskmorgonen letade efter honom 
där han inte stod att finna. Lukas återger ängelns vänliga före-
bråelse: ”Varför söker ni den levande här bland de döda?” (Luk 
24:5) Den tomma graven vittnar om att Frälsaren har letats efter 
på fel plats.  

Många söker efter Kristus, men gör som de myrrabärande 
kvinnorna: de söker inte honom bland de levande, utan bland de 
döda. Vi handlar så oftare än vi kanske tror. Vi söker vår Herre 
bland de döda när vi talar om honom som vore han frånvarande 
eller tänker på honom som vore han en avlägsen person i histo-
rien. Vi söker honom bland de döda varje gång vi hör hans ord 
utan att gömma dem i våra hjärtan och leva efter dem. Varje gång 
vi träffar en människa utan att hon blir vår nästa, en bror eller 
syster för vilken Kristus har gett sitt liv, söker vi förgäves efter 
honom.  

Talet om döden och korset berör våra djupaste känslor. Mar-
kus berättelse präglas av mänsklig sorg. Tiden efter döden är fylld 
av bedrövelse och släpar sig fram. En kär närstående har oåter-
kalleligt lagts i graven, som förseglats. Kvinnorna som på tredje 
dagen kom till graven befann sig i en sorgtyngd verklighet och 
handlade därefter. De eftersträvade ingenting av det omöjliga 
slaget, utan närmade sig graven märkta av förlusten.  

Det förunderliga i Kristi uppståndelse är att den går in i livets 
grundläggande tragik – vandringen mellan liv och död – men 
samtidigt ställer oss inför ett under som avviker från allt vi är va-
na vid. Därför är evangelieberättelsens tomma grav inte tom, ut-
an full – full av hopp.  

Eftersom de myrrabärande kvinnorna sökte Herren av hela 
sitt hjärta, fick de också höra var han stod att finna. De fann ho-
nom bland de levande, i Galileen, enligt Markus. En trakt om vil-
ken profeten Jesaja en gång förutsagt: ”Det folk som vandrar i 
mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå-
lar ljuset fram.” (Jes 9:2; Matt 4:15f)  

Vår Frälsare lever mitt ibland oss. Efter sin uppståndelse kom-
mer han rakt genom stängda dörrar. Han är med oss. Han fördri-

ver skuggorna, för att vi skall kunna se honom, höra honom. Han 
visar sig alltid på nytt, för att vi skall vänja oss vid den nya for-
men för hans närvaro. Han vill förvissa oss om att han inte har 
övergett oss.  

Vi måste känna igen honom på nytt och på nytt och söka efter 
honom allt samvetsgrannare, för han kommer till oss i många 
skepnader. Han kommer till oss i eukaristin, genom sitt heliga 
ord, i de fattiga och ringa, i vardagliga händelser och förhållan-
den. Det kommer an på hur öppet vårt hjärta är om vi skall upp-
täcka honom. Någon tror sig se en vålnad, liksom lärjungarna när 
Jesus gick på vattnet (Mark 6:49), medan en annan kan säga med 
Johannes: ”Det är Herren!” (Joh 21:7)  

Kärnan i undret med Herrens uppståndelse är sist och slut-
ligen det att vi utlovas en framtid som den som kom Kristus till 
del. Detta under bli verklighet redan här, i den värld som är vår. 
Framför oss ligger något mera än att bara läggas i en grav, något 
annat än tomhet och mörker. ”Död, var är din seger? Död, var är 
din udd? Kristus är uppstånden, men du är tillintetgjord. Kristus 
är uppstånden, och demonerna har fallit. Kristus är uppstånden, 
och livet råder. Kristus är uppstånden, och ingen död finns längre 
i graven.”  

Leo 
Ärkebiskop av 
Helsingfors och hela 
Finland

Arseni 
Metropolit av 
Kuopio och Karelen

Elia 
Metropolit av 
Uleåborg



SVENSK SI DA

Tidig strid om påsken
Ty själv bortförd som ett lamm

och slaktad som ett får
löste han oss ur världens träldom

liksom från Egyptens land.

Lammet som en symbol för Kristus förekom i ortodoxa kyrkan fram till 
600-talet. Bilden från San Vitale, Ravenna.

Orden är hämtade ur en påskpredikan som Melito av Sar-
des i Mindre Asien höll under andra hälften av 100-talet. 
Melito firade påsk den fjortonde dagen i den judiska 

månaden Nisan. Dagen han höll sin predikan på kan ha varit vil-
ken veckodag som helst. Kanske en sen tisdag kväll? 

Den judiska påsken inföll den 14 Nisan, oberoende av vecko-
dag. Och det var den enda riktiga dagen att fira också den kristna 
påsken på, ansåg inte bara Melito utan sannolikt alla kyrkor i Min-
dre Asien.

Tidpunkten var inte någon innovation. Den anses vara san-
nolikt äldre än den påsk vi är vana vid, det vill säga att alltid fira 
påsk på en söndag.

Mot slutet av 100-talet råkade denna tradition icke desto min-
dre på trubbel i Rom, vars 
biskop, Viktor, hade mottagit 
ett brev från Polykrates, biskop 
av Efesos.

I brevet försvarade Polykra-
tes kraftfullt den 14 Nisan som 
påskens tidpunkt. Han nämner 
tunga namn i samma tradition, 
såsom redan anförda Melito av 
Sardes, martyren Polykarpos av 
Smyrna (d. ca 156), sju av sina 
släktingar som alla varit bisko-
par, och ingen mindre än 
evangelisten Johannes, som 
hade slutat sina dagar i Efesos.

 Polykrates imponerande 
lista övertygade inte biskop 
Viktor, som svarade med att 
exkommunicera hela kyrkan i 
Mindre Asien. Viktor av Rom 
firade alltid påsk på en söndag. 

Den 14 Nisan kan ändå ha följts av till Rom inflyttade kristna från 
Mindre Asen. Viktor kan ha försökt att få ordning i eget hus 
genom sin bryska åtgärd.

 Viktors iver kan också förklaras av att han ville befästa en sed-
vänja som i själva verket var relativt ny i Rom. Vissa forskare tror 
att Rom inte firade någon årlig påskhögtid alls fram till mitten av 
100-talet.

Det var nog att fira Kristi uppståndelse varje söndag. Att till-
ägna söndagen detta minne hade varit en kristen sedvänja över-
allt sedan apostolisk tid. Också i Jerusalem firades den årliga pås-
ken på en söndag senast från mitten av 100-talet. Källor saknas 
för att bedöma hur tidig denna tradition var i Jerusalem.

Med tiden kom Jerusalem och Rom att segra över Mindre 
Asien, söndagen över den 14 
Nisan. Johannes Chrysostomos 
(d. 403) försvarade söndagen. I 
ett sammanhang påpekar han 
ändå hur kyrkan inte är slav 
under tidens tvång, utan att det 
alltid är påsk när liturgin firas.

Och i protest mot Viktors 
beslut att bryta med kyrkorna i 
Mindre Asien hänvisade Ire-
neus av Lyon (d. 202) till hur 
Viktors företrädare Anicetus 
firade liturgi med Polykarpos av 
Smyrna under dennes besök i 
Rom: ”De skildes åt i frid och 
hela kyrkan höll fred, både de 
som följde och de som inte följde 
seden.” 

Prost Mikael Sundkvist  
är församlingspräst i  

Dickursby kyrka i Vanda.

TEXT MIKAEL SUNDKVIST FOTO SLICE OF LIGHT
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KULT TUURI

Sointien valaja
Heikki Pentikäinen kiinnostui valutöistä jo pikkupoikana.

noin 80 tuntia kellon koosta ja siihen tule-
vista koristeluista riippuen.

– Ensin tehdään savesta malli 1:1 ja 
siitä otetaan kipsimalli, josta taas otetaan 
vahamalli. Vahamalliin lisätään kaikki 
koristelutekstit, logot ynnä muut kuviot. 
Tehdään siis se täydellinen muoto, mikä 
kellosta pitää tulla.

Näiden työvaiheiden jälkeen vaha mas-
sataan tulenkestävällä seoksella, jossa on 
sopivassa suhteessa vettä, kipsiä ja kvart-
sihiekkaa. Sitten muotti hehkutetaan 
muotinpolttouunissa, jolloin vaha haih-
tuu pois, ja jäljelle jää valettavan kellon 
muoto negatiivina. Hehkutettu ja jääh-
tynyt muotti täytetään sulalla pronssilla, 
muotit puretaan hiekasta ja lopuksi kel-
lot viimeistellään.

Mikä takaa kelloille hyvän soinnin?
– Pronssikellon valantaan on pereh-

dyttävä ja tiedettävä sen salaisuudet. 
Valamme kelloja ikivanhoja menetelmiä 
käyttäen. Tietysti on lähdettävä liikkeelle 
metallin valinnasta ja käytettävä kello-
pronssia.

Eräs Pentikäisen opetusuran ikimuis-
toisimpia hetkiä oli, kun arkkipiispa Leo 
osallistui Valamon kurssille.

– Esipaimen Leo tuli kellonvalanta-
kurssille ja valoi pronssikellon Tverin 
Karjalaan. Siellä se soi nyt kauniisti.

Pentikäisen kelloja soi mm. Heinäve-
dellä Valamon luostarin vanhan kirkon kel-
lotornissa, Venäjällä, Ruotsissa, Englan-
nissa ja Israelissa. Nyt hänellä on työn alla 
Valamon luostarissa metalli-ikonien ja ris-
tien valaminen, joita tehdään talkootyönä.

– Voin olla onnellinen, kun olen saa-
nut oppia mestarien opastuksessa kaikki 
työvaiheet alkaen savesta aina metallin 
patinoimiseen asti. Lisäksi olen saanut 
kehitellä omia ideoitani taidevalannassa, 
summaa Pentikäinen uraansa. 

Kirkkaalla viikolla pyhäkköjen kellot 
kilkattavat ylösnousemuksen ilo-
sanomaa. Tänä vuonna kirkonkel-

lojen riemukkaalla kilinällä on vielä suu-
rempi merkitys, kun emme koronarajoi-
tusten vuoksi pääse kirkkoon. Ennen kuin 
kello päätyy kirkon kellotorniin, sen taus-
talla on melkoinen määrä työtä.

Heikki Pentikäinen valaa työkseen 
muun muassa kirkonkelloja. Hän opettaa 
Valamon luostarissa suosituilla taidevalu-
kursseilla. Tämän vuoden kurssikin on jo 
loppuun varattu.

– Taide- ja kellonvalukurssit ovat olleet 
alusta alkaen suosittuja. Kurssi täyttyy 
heti, kun ilmoitamme siitä. Otamme kui-
tenkin ilmoittautuneita varasijoille.

LAPSUUS VALIMON VALOSSA
Pentikäinen arvelee innostuneensa valu-
töistä verenperintönä. Hänen isänsä oli 
Karjalan evakkoja, ja sodan jälkeen alkoi 
ankarien sotakorvausten maksu. Penti-
käisen isä työskenteli Valmetilla Jyväsky-
län valimolla koko ikänsä valurina. Per-
heen kotiosoitekin oli osuvasti Valajan-
katu.

Heikki Pentikäisen lapsuus ja nuo-
ruus meni valimon ääniä kuunnellessa ja 
noenmustia työmiehiä ihmetellessä. Hän 
kertoo, että talviöinä koko tienoo oli kuin 
maaliskuisen kevätauringon kirkastama 
isojen valujen loistaessa valimon ikku-
noista.

– Valut olivat suuria valtamerilaivojen 
kampiakseleita, paperikoneiden teloja ja 
11-metrisiä veistoksenomaisia möhkä-
leitä, joiden seassa me pikkupoikina sit-
ten leikimme varastojen liepeillä. Silloin 
ajattelin, että minäkin teen joskus tuol-
laisia ”murikoita.”

Valurit saivat vapaa-aikanaan tehdä 
niin sanottuja firaabelitöitä itselleen ja 

– Palkitsevinta työssäni ovat tyytyväiset kurssi-
laiset. Heidän uskonsa luovuuteen ja onnistumi-
seen antaa aina parasta virtaa ja palautetta valu-
rille, Heikki Pentikäinen sanoo.

TEKSTI SAARA KALLIO KUVA IRENE PENTIKÄINEN

muulle tehtaan henkilökunnalle. Näin 
syntyi taidevaluja ja kuvanveistoa.

– Vapaa-aikana tehtiin veistoksia 
pronssista. Patsaita ja tarve-esineitä, 
kattokruunuja, kynttilänjalkoja, tuhka-
kuppeja ja niin edelleen. Näistä keskus-
teltiin kotona illat pitkät. Tietoa tuli suo-
raan mestareilta, kiinnostukseni kasvoi ja 
erilaisilta kursseilta hankin myöhemmin 
lisätietoa, ja perustin oman ateljeen.

KELLO SYNTYY 
KÄRSIVÄLLISYYDELLÄ
Kirkonkellon valmistus on monivaihei-
nen matka. Työhön menee keskimäärin 
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mista niin kuolevan ihmisen, hoitohenkilö-
kunnan kuin omaistenkin kannalta. Hän ko-
rostaa kärsimyksen lievitystä, lohtua ja tu-
kea lääkärin tärkeimpänä tehtävänä, kun 
toivoa paranemisesta ei ole. 

Saattohoidon suomalaisena pioneerina 
Hänninen valottaa kuolemaa monelta kan-
nalta. Hän arvostelee peite- ja pehmo-
kieltä, jolla häivytetään kuoleman todelli-
suus: joku nukkuu pois, menee pois, pois-
tuu keskuudestamme, sen sijaan että hän 
kuolee. 

Keskeisiä ovat kysymykset: Mihin ihmi-
nen saa kuolla? Miten hän saa kuolla? Kuo-
levan ihmisen lääkäri joutuu lievittämään 
potilaan ja omaisten ahdistusta. Kivun, toi-
vottomuuden ja kaiken loppumisen tun-
teet ovat osa kärsimystä fyysisen kivun ja 
sairauden lisäksi.  Se herättää kysymään: 
Millaista on hyvä elämä? Millainen on hyvä 
kuolema?

Alkujaan kreikan eu thanatos on mer-
kinnyt hyvää kuolemaa. Eutanasiakeskuste-

lussa Hänninen perää täsmätietoa, koska 
asiasta on hänen mielestään keskusteltu 
väärinymmärtäen ja virheellisillä käsitteillä. 
Hännisen oma kanta eutanasiaan on työ-
vuosien aikana muuttunut, ja se selviää kir-
jasta.  

Kirjan ansio on sen monipuolisuus. Hän-
ninen tarkastelee kuolemaa juridiikan, etii-
kan, uskonnon, moraalin, kielen ja lääketie-
teen kannalta. Uskonto tuo lohtua jatku-
vuudesta ja jälleennäkemisestä kuoleman 
hetkellä. Etiikka sanelee, millaista on kuole-
van oikea hoito. 

Kirjassa korostuu lääketieteen ammatti-
laisen kanta. Toistosta huolimatta kirja on 
maallikkolukijalle avartava ja kiinnostava 
lukukokemus. Runsas lähdeluettelo antaa 
lisäviitteitä kiinnostuneelle. 

Hänninen kertoo arvostavansa osasto-
kierrolla potilaalta saamaansa palautetta: 
”Kiitos pastori, milloin tapaan lääkärin.” 

ANNE ROSENIUS

Kirjassa pohditaan kiinnostavalla tavalla 
kielen ja identiteetin suhdetta. ”Suomeksi 
tuskin toivottelisin vuolaasti hauskanpitoa 
viikonlopulle, vaan tyytyisin lakonisem-
paan ilmaisuun, Olenko kenties stressittö-
mämpi, kevyempi ja kuplivampi ihminen 
toisella kielellä?” 

Etenkin loppua kohden teos alkaa vai-
kuttaa enemmän Kypros-matkaoppaalta, 
mutta tietoa ja vinkkejä annostellaan kui-
tenkin maltillisesti lukijalle, eikä infoähky 
uhkaa. 

Maan ortodoksisuus pilkahtelee kirjassa 
siellä ja täällä. Kiintoisaa on lukea siitä, mi-
ten Kyproksella paaston lähestymisen voi 
huomata kauppojen hyllyillä. Hyllyihin il-
mestyy vegaanisia juustoja ja kasvipohjai-
sia jugurtteja, ja perinteisistä leivoksista 
tehdään paastoversioita. Ravintolat taas 
tarjoilevat erilaisia paastoaterioita. 

Yhteisestä kielestä ja uskosta huoli-
matta Kypros ei ole kuin Kreikka. Happa-
mat sitruunat on viihdyttävä pikaperehdy-
tys Kyproksen kulttuurisiin ominaispiirtei-
siin. Samalla se on kertomus ulkosuomalai-
suudesta, ulkopuolisuuden tunteista ja 
oman identiteetin rakentumisesta vie-
raassa maassa.

 SAARA KALLIO

Juha Hänninen

TYÖNÄ KUOLEMA
Duodecim 2020

Terhokodin ylilääkärinä ja johtajana toimi-
nut Juha Hänninen on kirjoittanut pamfle-
tin lääkärin työstä, kuolevien kohtaamisesta 
ja kuolemasta.  Hän kirjoittaa vakavasta ai-
heesta tietämyksellä, itseironisesti, paikoin 
jopa hauskasti. Kirjoittaja pohtii elämän 
merkityksellisyyttä ja kuoleman kohtaa-

Kirsikka Myllyrinne

HAPPAMAT SITRUUNAT
Avain 2020

Miltä tuntuu asua maassa, jossa tuntee it-
sensä kielellisesti ja kulttuurisesti ulkopuo-
liseksi? Kirsikka Myllyrinne muuttaa per-
heineen Kyprokselle, ja kertoo kirjassaan 
sopeutumisesta uuteen kotimaahan. Teos 
kertoo perheen elämästä saarella vuosina 
2015–2020. 

Kreikan kieli tuottaa Myllyrinteelle 
aluksi vaikeuksia, mutta kielen avulla avar-
tuu ymmärrys maan kulttuurista. On astut-
tava epämukavuusalueelle ja siedettävä 
virheitään uutta kieltä opetellessa. 

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

Seurakunnan kirjasto on suljettu 
28.3. asti. Lainaukset voi palauttaa 

28.3.2021 jälkeen. 
Lisätietoja kirjastosta, 

p. 050 572 1696.
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PYHÄT ESIRUKOILIJAMME

Pyhittäjä Aleksanteri Oševenilainen 
Karjalan valistaja (20.4.)

TEKSTI MATTI P. PULKKINEN KUVA ANDREI RUBLEVIN MUSEO, MOSKOVA

Venäläinen ikoni on peräisin 1600–1700-lukujen vaihteesta.

VARHAISIMMISTA  Karjalan valistajista tiedetään usein valitetta-
van vähän, mutta jo 1427 syntyneen Aleksanteri Oševenilaisen 
elämänvaiheet tiedetään hyvin.

Aleksanterin syvästi hurskaat vanhemmat asuivat Valkeajär-
ven eli Valgetjärven tienoilla Vologdassa. Sinne tärkeä Karjalan 
pyhä, Kiril Valgetjärveläinen eli Ki-
ril Belozerskilainen (9.6.), oli pe-
rustanut luostarin ja rakennutta-
nut 1397 Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkumisen kirkon.

Ennen Aleksanterin syntymää 
hänen äitinsä, joka halusi lisää lap-
sia mutta oli ollut vuosia hedelmä-
tön, tuli luostarin kirkkoon rukoi-
lemaan apua. Jumalanäiti ilmestyi 
hänelle ja lupasi perheeseen kuo-
puksen, joka nostaisi kunniaan 
Herran ja jonka Herra nostaisi kun-
niaan.

Niin syntyi poika, joka sai ni-
mekseen Aleksi. Häneen tarttui 
myös isän lisänimi Oševen, vaikka 
se ei varsinainen sukunimi ollut-
kaan. Lukkari, hänen ensimmäi-
nen opettajansa hämmästyi Alek-
sin kyvyistä, ja arveli tämän saa-
neen kirjojen ymmärtämisen lah-
jan suoraan Jumalalta. Aleksi kävi 
rukoilemassa kirkossa Kristukselta 
ymmärrystä Hänen etsimiseen, ja 
ääni lupasi sen hänelle.

Kun äiti viimein kertoi pojalle 
rukousvastauksesta, jonka hän tätä toivoessaan saanut, Aleksi 
päätti 18 vuotta täytettyään ryhtyä munkiksi ja pyysi päästä koe-
ajalle Kiril Belozerskilaisen luostariin.  Hänen oli helppo sopeu-
tua tiukkaan, kurinalaiseen elämään, ja 25-vuotiaana hänet vi-
hittiin munkiksi. Nimekseen hän sai Aleksanteri.  

Aleksanterin esimerkillinen elämä, ankara paasto, avuliaisuus, 
rukoukset ja valvominen, herättivät muissa munkeissa kunnioi-
tusta ja ihailua. Aleksanteri kuitenkin koki tämän häiritseväksi, 
koska pelkäsi saavansa huomion voivan johtaa ylpeyden syn-
tiin. Hän alkoi kaivata erämaan erakon elämää, mutta luostarin 

igumeni ei aluksi antanut suostumusta erakkomunkiksi ryhty-
miseen, koska ylpeyden vaara uhkasi erityisesti erakkoja ja Alek-
santeri oli hyvin nuori. 

Aleksanteri tyytyi kuuliaisena tähän päätökseen, mutta jon-
kin ajan kuluttua hän pyysi lupaa lähteä Kargopolin alueelle Ää-

nisjoen rantaan, jossa hänen van-
hempansa asuivat. Hänen isänsä 
oli ostanut maata pienen Tšurjaga-
joen rannalta, ja Aleksanteri miel-
tyi paikaan. Torkahtaessaan hän 
kuuli äänen lupaavan hänelle ja 
monelle muulle pelastusta, jos 
Aleksanteri jäisi paikalle.

Kysyttyään toisen kerran igu-
menilta lupaa luostarista lähtöön, 
Aleksanteri, joka oli vihitty diako-
niksi, sai luvan muuttaa isänsä 
maalle perustamaan sinne luosta-
rin kokeneen vanhemman munkin 
avulla. Kirkko ja kelja syntyivät 
metsään nopeasti. Aleksanteri sai 
Novgorodin arkkipiispa Joonalta 
pappisvihkimyksen ja siunauksen 
Oševenin perustamiselle. Aleksan-
terista tuli sen igumeni ja hän sai 
luostarin taloudellisen perustan 
turvatuksi anteliaan lahjoittajan 
avulla.

Aleksanterin johtaman luosta-
rin ongelmaksi muodostui hänen 
ankara askeesinsa, joka sai monet 
noviisit ja munkit lähtemään luos-

tarista. Kaikki omaisuus oli yhteistä, ja hän itse näytti esimerk-
kiä äärimmäisestä kilvoituksesta. Toisaalta hänen viisautensa ja 
hurskautensa veti ihmisiä puoleensa, ja hänen avunpyytäjillen-
sä tarjoamat neuvot ja esirukoukset lisäsivät hänen mainettaan.

Kun vuosia oli kulunut, ja hän oli haudannut omat vanhem-
pansa, Aleksanteri keskitti puheensa lähestyvään kuolemaan ja 
kilvoitteli vielä entistä ankarammin. Hän kuoli 52-vuotiaana 
1479 luvaten auttaa luostarin veljiä, vaikka hän jättäisi luostarin 
ruumiillisesti. Hänen haudallaan sairaat paranivat, ja hän ilmes-
tyi usein luostariveljille. 
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Katso pääsiäisyön palvelus Tampereelta 3.4. klo 23.55 Yle TV 1-kanavalta.
sivu 39

KORONA RAJOITTAA  
PÄÄSIÄISEN JUHLINTAA

Kaakossa

 haetaan nuoria 

leirinohjaajiksi.
 

sivu 49

  Koronaepidemia rajoittaa kirkon toimintaa tänäkin pääsiäisaika-
na. Kirkkoihin ei tällä tietoa pääse jumalanpalveluksiin, vaan ne toi-
mitetaan suljettujen ovien takana siihen saakka, kunnes viranomai-
set poistavat kokoontumisrajoitukset. 

Näin pääsiäisyön jumalanpalvelukset pidetään suljetuin ovin eri 
pyhäköissä Helsingin, Kaakkois-Suomen ja koko Tampereen seura-
kunnissa Vaasan kappeliseurakunta mukaan lukien. 

Kirkkokansa ei pääse palveluksiin, koska aluehallintovirastojen 
helmi-maaliskuussa antamien määräysten mukaan kerrallaan saa ko-
koontua vain kuusi henkeä. Määräys on voimassa maaliskuun lop-
puun. Tämän lehden lähtiessä painoon uutta kokoontumisrajoitus-
tietoa ei ollut vielä tullut.

Jumalanpalveluksia ja myös pääsiäisyön palveluksia voi seurata 
suorana lähetyksenä monen kirkon Facebook-sivulta tai Youtube-
kanavalta. 

Perinteinen pääsiäisyön jumalanpalvelus tulee Tampereen Pyhän 
Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkosta, ellei koronati-
lanne sitä estä. Palvelus alkaa lauantaina 3.4. klo 23.15 televisiossa 
Yle-1:ssä ja radiossa Yle-1:ssä. 

Ehtoollista seurakuntalaisille on tarjolla Suurella Viikolla, pääsiäis-
yönä ja koko pääsiäisen juhlakautena aina jumalanpalvelusten jäl-
keen. Kokoontumisrajoitusten noudattamiseksi ja koronataudin eh-
käisemiseksi näihin tilaisuuksiin on syytä ilmoittautua.

Katso ilmoittautumisohjeet oman kirkkosi ilmoituksesta tämän 
lehden jumalanpalveluskalenterista sivuilta 40–51.

Joissakin pyhäköissä siunataan virpovitsoja ja pääsiäisruokia. Tar-
kista tiedot oman pyhäkkösi papilta.

TEKSTI ANNE KÄRKKÄINEN  KUVA ALEKSI SAVELJEFF

Kirkot puetaan  
ja koristellaan 
kunkin kirkollisen 
ajankohdan mu-
kaan. Pääsiäiseen 
asti esillä on 
 Kristuksen 
 hautaikoni.

s. 37–55
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Bändileiri / Bandläger
Lapväärtin kansanopistolla (Kristiinankaupungissa) 6.6–8.6. 
(su–ti). Tule mukaan ortodoksiselle bändileirille!  Sekä aloitteli-
jat että taidoissaan jo edistyneet ovat tervetulleita, sillä soitta-
jat voidaan jakaa tasoryhmiin. Soittimia voi lainata opistolta, 
jos sinulla ei ole omaa. 
Kom med till ett ortodox bandläger som ordnas i Lappfjärds 
folkhögskola 6.6.-8.6! Lägret är tvåspråkig. I
lmoittautuminen 25.3.–15.4. 
Minimiosallistujamäärä 10 toteutuakseen. Lomakkeet ja lisä-
tiedot leiristä: https://www.tampereort.fi/ilmoittautuminen

Lastenleiri
Ilkon leirikeskuksessa (Tamperella) 17.6.–20.6. (to–su). Ilmoit-
tautuminen 25.3.–15.4. Minimiosallistujamäärä 10 toteutuak-
seen. Lomakkeet ja lisätiedot leiristä: https://www.tampereort.
fi/ilmoittautuminen

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan  
yhteiset kristinoppileirit 2021
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta järjestää vuonna 
2021 kaksi kristinoppileiriä:
1. leiri on tarkoitettu vuonna 2005 syntyneille, jotka eivät 
 koronatilanteen vuoksi päässeet viime kesänä omalle leirille.
Leiri alkaa torstaina 1.7.2021 ja päättyy seuraavan viikon per-
jantaina 9.7. Varsinainen päätösliturgia pidetään sunnuntaina 
10.7.
2. leiri on tarkoitettu vuonna 2006 syntyneille ja se alkaa tors-
taina 15.7.2021 ja päättyy seuraavan viikon perjantaina 23.7. 
Päätösliturgia pidetään sunnuntaina 25.7.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 31.3. mennessä suoraan isä 
 Andreille (andrei.verikov@ort.fi) (p.0400411923).

Helsinki
Koronatilanteen vuoksi ajankohtaisen tiedon mahdollisesti 
järjestettävistä toiminnoista saat seurakunnan nettisivuilta 
hos.fi, Facebookista Helsingin ortodoksinen seurakunta -sivul-
ta ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan lapset ja perheet 
- sivulta tai suoraan kasvatustyöntekijöiltä.
Käy tutustumassa myös erilaisiin videoihin YouTubessa Helsin-
gin ortodoksinen seurakunta Kasvatustoimi -kanavalla.

Varhaisnuorten toimintaa keväällä 2021
Varhaisnuorille (11–14 v) järjestetään kevään aikana kerran 
kuussa toimintaa koronarajoitukset huomioiden. Mikäli rajoi-
tusten vuoksi emme voi kohdata kasvotusten, toiminta järjes-
tetään Teams-viestintäalustan välityksellä.
Pe 9.4. klo 17 pääsiäisen juhlintaa
Ma 10.5. klo 17 olympialaiset
Jokaiselle kerralle tulee ilmoittautua etukäteen. Löydät seu-
raavan kerran avoimen ilmoittautumislomakkeen hos.fi/il-
moittautuminen -sivulta. Lisätietoja kasvatustyöntekijä  
Tiia Haimilta.

Kesän 2021 lastenleirit
Kesällä 2021 järjestetään kolme lastenleiriä Kaunisniemen 
 leirikeskuksessa ja yksi päiväleiri Lahden seurakuntasalilla.
1.lastenleiri 7.–10.6. Kaunisniemessä, max. 20 osallistujaa
2.lastenleiri 21.–24.6. Kaunisniemessä, max. 20 osallistujaa
3. Päiväleiri 21.–24.6. Lahdessa, max. 10 osallistujaa
4. lastenleiri 5.–8.7. Kaunisniemessä, max. 20 osallistujaa
Leirit järjestetään turvavälien takaamiseksi pienempinä kuin 
aiempina vuosina. Koko ajan muuttuvan koronatilanteen 
vuoksi myös kesän leiritoimintaan voi tulla muutoksia viime 
hetkillä.
Kesän lastenleirien ilmoittautuminen on auki 9.3.–18.4.  
Ilmoittautumislomake löytyy seurakunnan nettisivuilta:  
hos.fi/ilmoittautuminen
Lisätietoja:
Kaunisniemen leirit: Kasvatustyöntekijä Tiia Haimi
Lahden päiväleiri: Kasvatustyöntekijä Marina Salokangas

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



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 
*25.3. Jumalansynnyttäjän ilmestys
*28.3. Herran ratsastus Jerusalemiin, 
palmusunnuntai
*4.4. Herran pääsiäinen, jota edeltävät 
suuren viikon palvelukset
5.4. 2. pääsiäispäivä
11.4. Tuomaan sunnuntai
18.4. Mirhantuojien ja vanhurskaan 
Joosefin sunnuntai
25.4. Halvaantuneen sunnuntai
2.5. Samarialaisnaisen sunnuntai
9.5. Sokeana syntyneen sunnuntai
*13.5. Herran taivaaseenastuminen, 
helatorstai
*23.5. Helluntai
24.5. Pyhän Hengen päivä
30.5. Kaikkien pyhien sunnuntai
 

 
 
  

RADIO & TV

Su 28.3. Yle Radio 1 klo 11
Palmusunnuntain liturgia Valamon luostarista, 
Kristuksen kirkastumisen kirkosta. Palveluksen 
toimittaa luostarin johtaja, arkkimandriitta Sergei.
La 3.4. Yle TV 1 ja Yle Radio 1 klo 23.55
Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia Pyhän Alek
santeri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkosta 
Tampereelta. Palveluksen toimittaa kirkkoherra 
Aleksej Sjöberg.
Su 11.4. Yle Radio 1 klo 11
Tuomaan sunnuntain liturgia Pyhän marttyyrikei
sarinna Aleksandran kirkosta Turusta. Palveluk
sen toimittaa kirkkoherra Ion Durac.
Su 25.4. Yle Radio 1 klo 11
Halvaantuneen sunnuntain liturgia (Markuksen li
turgia) Pyhän profeettaa Elian kirkosta Helsingis
tä. Palveluksen toimittaa pastori Markus Kinkki.
Su 9.5. Yle Radio 1 klo 11
Sokeana syntyneen sunnuntain liturgia Pyhän 
Nikolaoksen kirkosta Joensuusta. Palveluksen toi
mittaa kirkkoherra Tuomas Järvelin.
Su 23.5. Yle Radio 1 klo 11
Pyhän Kolminaisuuden päivän eli helluntain litur
gia Kristuksen kirkastumisen kirkosta Varkaudesta. 
Palveluksen toimittaa kirkkoherra Bogdan Grosu.

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

AAMUHARTAUDET
joka kolmas lauantai Yle Radio 1 klo 6.15 ja 7.15.
10.4. Oulun metropoliitta Elia
1.5. Pastori Petri Korhonen
22.5. Arkkipiispa Leo

ILTAHARTAUDET
20.4. Rovasti Rauno Pietarinen
18.5. Arkkipiispa Leo

SVENSKA ORTODOXA RADIOANDAKTER i Radio 
Vega
Andrum 13.4. kl. 6.54 Fader Heikki Huttunen

Mo´lidva sluužb da ceerkavlaaulid
Yle Sápmi, seitsemän kertaa vuodessa ma klo 
10–10.30 ja uusinta ti klo 14–14.30.
29.3. Anna Lumikivi ja HannaMaaria Kiprianoff
17.5. Erkki Lumisalmi

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.)
p. 041 490 5450
Rovasti Veikko Purmonen, (eläkk.)  
p. 040 5920 684,  
veikko.purmonen@gmail.com
Rovasti Raimo Pores, (eläkk.) p. 050 533 8790
Rovasti Timo Soisalo, p. (09) 349 6599
Rovasti Viktor Porokara, p. 0400 744 757
Pastori Juha Hirvonen,  
juha.hirvonen@edu.hel.fi
Ylidiakoni Gennadij Stolbow, (eläkk.),  
p. 040 587 8580
Diakoni Heikki Kaski, p. 050 592 0643 
Diakoni Olli Lassila, p. 050 301 2618

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

Jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin 
ovin ainakin 31.3. 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 MerrasHäyrynen, diakonit Heikki Kaski ja 
Olli Lassila. Ajalla 21.2.–30.4.2021 Uspenskin kaikki 
palvelukset lähetetään suoratoistona seurakunnan 
Youtubekanavalla.

JUMALANPALVELUKSET
*To 25.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
La 27.3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Ma 29.3. klo 18 iltapalvelus
Ti 30.3. klo 18 iltapalvelus
Ke 31.3. klo 9 EPL
Ke 31.3. klo 18 Iltapalvelus
To 1.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 18 aamupalvelus (12 kärsimys
evankeliumia)
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus (Kristuksen hautaku
van esiinkantaminen)
Pe 2.4. klo 18 aamupalvelus (Kristuksen hautaus
palvelus)

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 MerrasHäyrynen, p. 040 587 0739
Maria Susuna, p. 050 401 4798
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La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 4.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 5.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Ti 6.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 7.4. klo 10 liturgia
Ke 7.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 8.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 17 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
Su 23.5. klo 12 ehtoopalvelus
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
 

   Kotikirkko
Liisankatu 29 A, 4. krs, Kruununhaka
Vahtimestari p. (09) 8564 6215,  
Pappi Jaso Pössi (toimii monikulttuurisen työn 
pappina 1.1.–31.7.2021), p. 040 825 8230

JUMALANPALVELUKSET 
To 25.3. klo 17 ehtoopalvelus
*Su 28.3. klo 10 liturgia (in Arabic)
To 1.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia (på svenska)
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Su 11.4. klo 10 liturgia (english)
Su 11.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 12.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 13.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 14.4. klo 8 liturgia
Ke 14.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 15.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 18.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 19.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 20.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 21.4. klo 8 liturgia
Ke 21.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 22.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 25.4. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 26.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 27.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 28.4. klo 8 liturgia (ja vedenpyhitys)
Ke 28.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 29.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 2.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 3.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 4.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 5.5. klo 8 liturgia
Ke 5.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 6.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 9.5. klo 10 liturgia (english)
Su 9.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 10.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 11.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 12.5. klo 8 liturgia
Su 16.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 17.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 18.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 19.5. klo 8 liturgia
Ke 19.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 20.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 23.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 24.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 25.5. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 26.5. klo 8 liturgia
Ke 26.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 27.5. klo 17 ehtoopalvelus

Su 30.5. klo 18 Jeesuksen rukous
Ma 31.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 6.6. klo 18 Jeesuksen rukous

    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 26.3. klo 17 parastaasi
La 27.3. klo 9 liturgia
Ke 31.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
To 1.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus (12 kärsimys
evakeliumia)
Pe 2.4. klo 18 iltapalvelus (Kristuksen  
hautauspalvelus)
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ma 12.4. klo 17 parastaasi
Ti 13.4. klo 9 liturgia
Pe 23.4. klo 17 yleinen panihida
La 24.4. klo 9 liturgia
Su 25.4. klo 10 liturgia (Pyhän Markuksen litur-
gia (radiointi))
Pe 30.4. klo 17 yleinen panihida
La 1.5. klo 8.30 vedenpyhitys ja liturgia
Pe 7.5. klo 17 yleinen panihida
La 8.5. klo 9 liturgia
Pe 14.5. klo 17 parastaasi
La 15.5. 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.

PÄIVYSTÄVÄ PAPPI JA KANTTORI
puh. (09) 85 646 105 
paivystaja.helsinki@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET 
*To 25.3. klo 8 ehtoopalvelus ja liturgia
To 25.3. klo 17.30 aamupalvelus
Pe 26.3. klo 8 EPL
Pe 26.3. klo 17.30 aamupalvelus
La 27.3. klo 9 liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Su 28.3. klo 17 ehtoo ja aamupalvelus 
Ma 29.3. klo 8 EPL
Ma 29.3. klo 12 akatistos (Vapahtajan kärsimyksille)
Ma 29.3. klo 17.30 aamupalvelus 
Ti 30.3. klo 8 EPL
Ti 30.3. klo 17.30 aamupalvelus 
Ke 31.3. klo 8 EPL
Ke 31.3. klo 17.30 aamupalvelus 
To 1.4. klo 8 ehtoopalvelus ja liturgia (ehtoollisen 
asettaminen)
To 1.4. klo 17.30 aamupalvelus (12 kärsimysevan
keliuma)
Pe 2.4. klo 9 hetkipalvelus
Pe 2.4. klo 13 ehtoopalvelus (ristiltäotto)
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus (Kristuksen hautaus
palvelus)
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 4.4. klo 0 pääsiäisyöpalvelus
Su 4.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ma 5.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.4. klo 17 ehtoo ja aamupalvelus
Ti 6.4. klo 8 liturgia
Ti 6.4. klo 17.30 ehtoo ja aamupalvelus
Ke 7.4. klo 8 liturgia
Ke 7.4. klo 17.30 ehtoo ja aamupalvelus

To 8.4. klo 8 liturgia
To 8.4. klo 17.30 ehtoo ja aamupalvelus
Pe 9.4. klo 8 liturgia
Pe 9.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 10.4. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia
Su 11.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 11.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 12.4. klo 8 aamupalvelus
Ma 12.4. klo 12 vedenpyhitys
Ma 12.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Johannes Valamolaiselle)
Ma 12.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 14.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Serafim Sarovilaiselle)
Ke 14.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 16.4. klo 17.30 vigilia (pt Aleksanteri Syväriläi
sen pyhäinjäännösten löytyminen)
La 17.4. klo 10 liturgia (pt Aleksanteri Syväriläisen 
pyhäinjäännösten löytyminen)
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Su 18.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 18.4. klo 17.30 ehtoopalvelus (p. autuas Mat
rona Moskovalainen)
Ma 19.4. klo 8 aamupalvelus (p. autuas Matrona 
Moskovalainen)
Ma 19.4. klo 12 yleinen rukouspalvelus (Matrona 
Moskovalaiselle)
Ma 19.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Gabriel Pyhävuorelaiselle)
Ma 19.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 21.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (Jumalan
synnyttäjän "Kaikkien murheellisten ilo" ikonille)
Ke 21.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 23.4. klo 8 liturgia (p. Georgios Voittaja)
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Su 25.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 25.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 26.4. klo 8 aamupalvelus
Ma 26.4. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 26.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Johannes Valamolaiselle)
Ma 26.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ti 27.4. klo 8 aamupalvelus
Ti 27.4. klo 17.30 ehtoo ja aamupalvelus
Ke 28.4. klo 8 liturgia (ja vedenpyhitys)
Ke 28.4. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Serafim Sarovilaiselle)
Ke 28.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Su 2.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 2.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 3.5. klo 8 aamupalvelus
Ma 3.5. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 3.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Gabriel Pyhävuorelaiselle)
Ma 3.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 5.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (Jumalan
synnyttäjän "Kaikkien murheellisten ilo" ikonille)
Ke 5.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 8 aamupalvelus ja liturgia (ap. Johan
nes Teologi)
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Su 9.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 9.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 10.5. klo 8 aamupalvelus
Ma 10.5. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 10.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Johannes Valamolaiselle)
Ma 10.5. klo 17.30 ehtoo ja aamupalvelus
Ti 11.5. klo 8 liturgia (ap.v. Kyrillos ja Methodios 
(kirkkoslaaviksi))
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Ti 11.5. klo 17.30 ehtoo- ja aamupalvelus (pääsi-
äisen päätösjuhla))
Ke 12.5. klo 8 liturgia
Ke 12.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Serafim Sarovilaiselle)
Ke 12.5. klo 17.30 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
Ke 13.5. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 15.5. klo 17 vigilia
La 16.5. klo 10 liturgia
La 16.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
La 16.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Su 17.5. klo 8 aamupalvelus
Su 17.5. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Su 17.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Gabriel Pyhävuorelaiselle)
Su 17.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ti 19.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (Jumalan-
synnyttäjän "Kaikkien murheellisten ilo" -ikonille)
Ti 19.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 22.5. klo 8 aamupalvelus ja liturgia (Sielujen 
lauantai, vainajain muistelupäivä)
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
Ma 24.5. klo 8 aamupalvelus ja liturgia
Ma 24.5. klo 12 akatistos (Pyhälle Hengelle)
Ma 24.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Johannes Valamolaiselle)
Ma 24.5. klo 17.30 ehtoo- ja aamupalvelus (Jo-
hannes Kastajan kunniallisen pään löytäminen)
Ti 25.5. klo 8 liturgia (Johannes Kastajan kunnial-
lisen pään löytäminen)
Ti 25.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (p. Edellä-
kävijälle ja Kastajalle Johannekselle)
Ti 25.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 26.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Serafim Sarovilaiselle)
Ke 26.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 29.5. klo 8 aamupalvelus ja liturgia (helluntain 
päätösjuhla)
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
Su 30.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 30.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ma 31.5. klo 8 aamupalvelus
Ma 31.5. klo 12 yleinen rukouspalvelus
Ma 31.5. klo 16 katumuksen sakramentti (päivystys)
Ma 31.5. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Gabriel Pyhävuorelaiselle)
Ma 31.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 2.6. klo 17 yleinen rukouspalvelus (Jumalan-
synnyttäjän "Kaikkien murheellisten ilo" -ikonille)
Ke 2.6. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 4.6. klo 8 liturgia (pt:t Jeleazar, Nasari ja Jev-
meni Aunukselaiset)
Pe 4.6. klo 17.30 vigilia (pt Johannes Valamolainen)
La 5.6. klo 9 liturgia (pt Johannes Valamolainen)
La 5.6. klo 16 katumuksen sakramentti (päivystys)
La 5.6. klo 17 vigilia
Su 6.6. klo 10 liturgia
Su 6.6. klo 17 yleinen rukouspalvelus (pyhittäjä 
Aleksanteri Syväriläiselle)
Su 6.6. klo 17.30 ehtoopalvelus

   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

   Jumalansynnyttäjän  
syntymän kappeli

Mikonkatu 25, Helsinki

JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän syntymän kappelissa toimi-
tetaan arkisin kello 6.00 aamurukoukset ja puoli-
yöpalvelus/paraklesis ja aamupalvelus. Jeesuk-
sen rukouspalvelus tai akatistos iltaisin (ei keski-
viikkoiltana) kello 18.30. Mahdolliset muutokset 
viikko-ohjelmassa http//:theotokos.fi 
Koronarajoitusten vuoksi palvelukset pidetään 
toistaiseksi suljetuin ovin. Esirukous jatkuu. Pyyn-
nöt voi lähettää esim tekstiviestillä 045 165 30 65 
tai sähköpostilla nunna.elisabet@ort.fi. 

   Kulttuurikeskus Sofia
Pyhän viisauden kappeli,  
Kallvikinniementie 35, Vuosaari

JUMALANPALVELUKSET 
Arkisin aamupalvelus klo 8.30. Lauantaisin litur-
gia klo 10.30. Myös muita palveluksia tapahtumi-
en yhteydessä ja juhlapäivinä, 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
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI JA KANTTORI
p. (09) 85 646 107 
paivystaja.helsinki@ort.fi

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 27.3. klo 9 liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia

*Su 28.3. klo 10 liturgia
To 1.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 18 aamupalvelus (12 Kärsimys-
evankeliumia)
Pe 2.4. klo 9 hetkipalvelus (kuninkaalliset hetket)
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus (Kristuksen hauta-
kuvan esiinkantaminen)
Pe 2.4. klo 18 aamupalvelus (Kristuksen hautaus-
palvelus)
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ma 5.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia
Ke 14.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 14.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 17.4. klo 9 liturgia
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Ke 21.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 21.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Ke 28.4. klo 9 aamupalvelus
Ke 28.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ke 5.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 5.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 9 liturgia
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 12.5. klo 18 ehtoopalvelus
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 9 liturgia
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Ke 19.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 19.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 22.5. klo 9 liturgia
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
Ke 26.5. klo 9 aamupalvelus
Ke 26.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 29.5. klo 9 liturgia
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
La 5.6. klo 17 vigilia
Su 6.6. klo 10 liturgia
 

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

JUMALANPALVELUKSET
La 3.4. klo 13 liturgia (ensimmäinen ylösnou-
semuspalvelus)
La 17.4. klo 18 ehtoopalvelus 
Su 18.4. klo 10 liturgia 
Su 30.5. klo 10 liturgia 

   Hanko
Pyhien apostolienvertaisten Magdalan Maria 
ja Vladimir Kiovalaisen kirkko, Täktomintie 4 
Isännöitsijä Alan Jeffery, 040 554 2764
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen

JUMALANPALVELUKSET
Ke 31.3. klo 18 EPL
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus (jos koro-
natilanne sallii, pidämme palveluksen päätyt-
tyä nyyttikestit)
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
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   Lohja
Karjalan valistajien kirkko, Nahkurinkatu 4
Pappi Kalevi Kasala, kanttori Matti Jyrkinen
Isännöitsijä Seppo Pesonen, p. 040 747 6615

JUMALANPALVELUKSET
To 1.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
 

   Metsolan tsasouna
Myyryntie, Lohja

JUMALANPALVELUKSET
La 27.3. klo 9 liturgia
Ke 31.3. klo 10 aamupalvelus
Pe 2.4. klo 10 aamupalvelus (jossa 12 kärsimyse-
vankeliumia)
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltäot-
to)
Ma 5.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ke 5.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 15.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 16.5. klo 10 liturgia
Ke 19.5. klo 18 ehtoopalvelus
*Su 23.5. klo 17 ehtoopalvelus (jossa polvi
rukoukset)
La 29.5. klo 17 vigilia (praasniekkavigilia)
Su 30.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia 
(praasniekka)
 
    Nummela 
Ortodoksinen rukoushuone, Naaranpajuntie 7, 
p. 045 7833 9772

JUMALANPALVELUKSET
*To 25.3. klo 10 liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia (jossa virpovitsojen siuna
us)
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Ke 31.3. klo 18 yleinen rukouspalvelus (ja ehtool-
linen ilmoittautuneille)
Pe 2.4. klo 18 aamupalvelus (Kristuksen hautaus-
palvelus)
To 8.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
La 24.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 25.4. klo 10 liturgia
Ke 5.5. klo 18 maallikkopalvelus
Ke 12.5. klo 17 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
Ke 19.5. klo 18 maallikkopalvelus
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
Ke 26.5. klo 18 ehtoopalvelus

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

   Karjaa
Karjaan ev. lut. srktalo, Keskuskatu 23

JUMALANPALVELUKSET
Su 6.6. klo 10 liturgia

   Karjalohja
Pyhän Markuksen kappeli, Sakkolan kylätie 
292
JUMALANPALVELUKSET
La 8.5. klo 10 liturgia

   Kirkkonummi
Pokrovan kirkko, Elfvinginkuja 11, Jorvas
p. (09) 221 1400
Papisto: pappismunkki Hariton ja  
pappismunkki Foma
Jos koronarajoitukset jatkuvat pitkälle toukokuu-
hun asti, toimitamme palveluksia tsasounalla ja 
kirkkokansa voi olla sen ympärillä. Katso ajan-

kohtaiset ohjeet uudistuneilta nettisivuilta osoit-
teesta: www.pokrova.fi

JUMALANPALVELUKSET 
Ke 24.3. klo 17 vigilia
*To 25.3. klo 10 liturgia
Pe 26.3. klo 17 EPL 
La 27.3. klo 17 vigilia 
*Su 28.3. klo 10 liturgia 
To 1.4. klo 8 liturgia
To 1.4. klo 17 12 kärsimysevankeliumia 
Pe 2.4. klo 13 ehtoopalvelus, Kristuksen ristiltä otto
Pe 2.4. klo 17 Kristuksen hautauspalvelus
La 3.4. klo 8 ehtoopalvelus ja liturgia 
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalve
lus ja liturgia
Ma 5.4. klo 10 liturgia 
La 10.4. klo 17 vigilia 
Su 11.4. klo 10 liturgia 
La 17.4. klo 17 vigilia 
Su 18.4. klo 10 liturgia 
La 24.4. klo 17 vigilia 
Su 25.4. klo 10 liturgia 
Su 3.5. klo 10 liturgia 
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia 
Ke 12.5. klo 17 vigilia 
*To 13.5. klo 10 liturgia 
La 15.5. klo 17 vigilia 
Su 16.5. klo 10 liturgia 
La 22.5. klo 17 vigilia 
*Su 23.5. klo 10 liturgia 
Ma 24.5. klo 8 liturgia 
La 29.5. klo 17 vigilia 
Su 30.5. klo 10 liturgia
Su 6.6. 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
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI JA KANTTORI
p. (09) 85 646 106 
paivystaja.helsinki@ort.fi

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 
To 25.3. klo 9 aamupalvelus
*To 25.3. klo 17.30 ehtoopalvelus ja liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Ma 29.3. klo 9 aamupalvelus
Ma 29.3. klo 17.30 EPL
Ti 30.3. klo 9 aamupalvelus
Ti 30.3. klo 17.30 EPL
Ke 31.3. klo 9 aamupalvelus
Ke 31.3. klo 17.30 EPL
To 1.4. klo 9 aamupalvelus
To 1.4. klo 17.30 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 2.4. klo 9 aamupalvelus
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 2.4. klo 17.30 aamupalvelus
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 4.4. klo 0 aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 7.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 10.4. klo 17ehtoopalvelus
Su 11.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 14.4. klo 9 liturgia
Ke 14.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Ke 21.4. klo 9 liturgia
Ke 21.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Ke 28.4. klo 9 liturgia
Ke 28.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 1.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 2.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 5.5. klo 9 liturgia
Ke 5.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 17.30 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Ke 19.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 22.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
*Su 23.5. klo 12.30 ehtoopalvelus
Ma 24.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Ke 26.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
Ti 2.6. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 5.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su 6.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia

   Kivistön ev. lut. kirkko
Laavatie 2, Vantaa

JUMALANPALVELUKSET
La 10.4. klo 9 liturgia
La 1.5. klo 9 liturgia
La 5.6. klo 9 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
*To 25.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia (ja virpovitsojen siunaus)
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*Su 28.3. klo 10 liturgia
To 1.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 17 aamupalvelus (ja 12 evankeliumia)
Pe 2.4. klo 13 ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä 
ottaminen)
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus (Kristuksen hautaus)
La 3.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 4.4. klo 0 aamupalvelus ja liturgia
Ti 6.4. klo 10 liturgia
Ke 7.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
Pe 10.4. klo 10 liturgia
Ti 13.4. klo 10 liturgia (Tuomaan tiistai)
Ti 13.4. klo 11.30 yleinen panihida
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Ti 20.4. klo 17 akatistos
Ke 21.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 24.4. klo 10 liturgia
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ti 4.5. klo 17 akatistos
Ke 5.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 17.30 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Ti 18.5. klo 17 akatistos
Ke 19.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 22.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia (ja helluntain  
polvirukoukset)
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia

   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  
La 27.3. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
Pe 2.4. klo 13 ehtoopalvelus (Kristuksen hauta
kuvan esiinkantaminen)
Ma 5.4. klo 9.30 aamupalvelus ja liturgia
Su 11.4. klo 10 liturgia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Su 9.5. klo 10 liturgia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
Su 6.6. 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
*To 25.3. klo 17.30 akatistos (Jumalan
synnyttäjälle)
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
To 1.4. klo 17.30 aamupalvelus (12 kärsimys
evankeliumia)
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus (Kristuksen hautaus)
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 4.4. klo 0 aamupalvelus ja liturgia
To 8.4. klo 10 liturgia
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia
To 15.4. klo 17.30 akatistos
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
To 29.4. klo 17.30 akatistos
La 8.5. klo 17 vigilia

Su 9.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 17.30 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 22.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
To 27.5. klo 17.30 akatistos

MONIKULTTUURINEN TYÖ

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

KANTTORI
Irina TchervinskijMatsi,  
p. (09) 8564 6141, 050 374 0019

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 TchervinskijMatsi
Muu papisto: ylidiakoni Gennadij Stolbow 
Päivystys tiistaisin klo 1417.
Jumalanpalvelukset verkkolähetyksinä: https://
bit.ly/38V4N0g

PALVELUKSET KIRKKOSLAAVIKSI
*To 25.3. 10 liturgia
La 27.3. 10 liturgia
La 27.3. 16.30 yleinen panihida
La 27.3. 17 vigilia
*Su 28.3. 10 liturgia
Ke 31.3. klo 10 hetket ja EPL 
To 1.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 18 aamupalvelus
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 2.4. klo 18 aamupalvelus
La 3.4. klo 9 hetkipalvelus, ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
Ma 5.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia 
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia
Ti 13.4. klo 9 liturgia
La 17.4. klo 16.30 yleinen panihida
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Ti 20.4. klo 9 liturgia
La 24.4. klo 16.30 yleinen panihida
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Ti 27.4. klo 9 liturgia
Ke 28.4. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia 
La 1.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ti 4.5. klo 9 liturgia
La 8.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Ti 11.5. klo 9 liturgia
Ke 12.5. klo 17 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Ti 18.5. klo 9 liturgia
La 22.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia
*Su 23.5. klo 14 ehtoopalvelus
Ti 25.5. klo 9 liturgia

La 29.5. klo 16.30 yleinen panihida
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia

   Huskyrkan i Helsingfors
Elisabetsgatan 29 A, 4:e vån
Gudstjänsterna förrättas av fr Jaso Pössi

GUDSTJÄNSTER PÅ SVENSKA
Tors 1.4. kl 18 aftongudstjänst och liturgi

   Kotikirkko / Ss. James and 
Catherine Church

Liisankatu 29, 4th floor (Kruununhaka)
Jaso Pössi, 040 825 8230

ENGLISH SERVICES
Sun 11.4. at 10 liturgy
Sun 9.5. at 10 liturgy

   Στο παρεκκλήσιο του 
Kotikirkko

Διεύθυνση: Liisankatu 29 A, Ελσiνκι,
Jaso Pössi, 040 825 8230

   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 Фёдор Хуттунен
Регент Ирина Червинский–Матси
Русскоязычный священник дежурит в
сторожке Свято Троицкого Храма
каждый вторник с 1417. Исповедь по 
договору.

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Богослужения на церковнославянском языке 
в СвятоТроицком храме города Хельсинки 
совершаются за закрытыми дверьми и 
транслируются на канале “СвятоТроицкая 
церковь ФПЦ КП Хельсинки в сети Youtube: 
https://bit.ly/38V4N0g
*Четв. 25.3. 10 литургия
Суб. 27.3. 10 литургия
Суб. 27.3. 16.30 панихида
Суб. 27.3. 17 всенощное бдение
*Воск. 28.3. 10 литургия
Апрель
Четв 1.4. в 9 Вечерня и Божественная Литургия
Четв 1.4. в 18 Утреня
Пятн 2.4. в 14 вечерня
Пятн 2.4. в 18 Утреня
Суб 3.4. в 9 часы, вечерня и Божественная 
Литургия
*Суб 3.4. в 23.30 Пасхальное богослужение
Пон 5.4. в 10 Утреня и Божественная 
Литургия
Суб 10.4. в 17 Всенощная
Вос 11.4. в 10 Божественная Литургия
Вт 13.4. в 9 Божественная Литургия
Суб 17.4. в 16.30 Общая панихида
Суб 17.4. в 17 Всенощная
Вос 18.4. в 10 Божественная Литургия
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Вт 20.4. в 9 Божественная Литургия
Суб 24.4. в 16.30 Общая панихида
Суб 24.4. в 17 Всенощная
Вос 25.4. в 10 Божественная Литургия
Вт 27.4. в 9 Божественная Литургия
Ср 28.4. в 9 освящение воды и Божественная 
Литургия
Май
Суб 1.5. в 16.30 Общая панихида
Суб 1.5. в 17 Всенощная
Вос 2.5. в 10 Божественная Литургия
Вт 4.5. в 9 Божественная Литургия
Суб 8.5. в 16.30 Общая панихида
Суб 8.5. в 17 Всенощная
Вос 9.5. в 10 Божественная Литургия
Вт 11.5. в 9 Божественная Литургия
Ср 12.5. в 17 Всенощная
*Четв 13.5. в 10 Божественная Литургия
Суб 15.5. в 16.30 Общая панихида
Суб 15.5. в 17 Всенощная
Вос 16.5. в 10 Божественная Литургия
Вт 18.5. в 9 Божественная Литургия
Суб 22.5. в 16.30 Общая панихида
Суб 22.5. в 17 Всенощная
*Вос 23.5. в 10 Божественная Литургия
Вос 23.5. в 14 Вечерня
Вт 25.5. в 9 Божественная Литургия
Суб 29.5. в 16.30 Общая панихида
Суб 29.5. в 17 Всенощная
Вос 30.5. в 10 Божественная Литурги

TOIMINTAA HELSINGIN 
SEURAKUNNASSA

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö
Kappeli on muuttanut samassa talossa sijaitse-
vaan D-rappuun. Kappelissa on mahdollisuus hil-
jentyä torstaista lauantaihin kello 13–16 Osoite 
Mikonkatu 25 D 62, 00100 Helsinki (summerissa 
D 62, lukee Toppila, käynti sisäpihalta). Talossa al-
kaa toukokuussa putkiremontti, joka jatkuu ke-
sän yli. Remontin ajan toimintaa ei voida järjes-
tää. Lisätietoja, myös mahdolliset muutokset viik-
ko-ohjelmassa http//:theotokos.fi.

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
Kulttuurikeskus Sofiassa vietetään pääsiäistä, jos 
vain koronapandemiatilanne sallii. Pääsiäisajan ja 
kevään aukioloajoista, ohjelmatarjonnasta ja 
mahdollisista muutoksista tiedotetaan yksityis-
kohtaisemmin kulttuurikeskuksen internet-sivus-
tolla sofia.fi.

Sofian galleria
Ikonitaiteilija Tuula Ahosen Ikoneja ja koristemu-
nia 11.2.-15.5.2021.
Galleriaan ja näyttelyyn on vapaa pääsy. Tiedus-
telut ja vierailuajanvaraukset 010277900.

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.

TRAPESA, Kirkkojärventie 1,  
Espoo (Espoon asema, 2. krs)

Story sharing sunday café 11th apr at 12 o’clock
Welcome to share stories with people all around 
the world in Trapesa’s Café. This is an easy and 
fun event! Story Sharing Café is a concept of Uni-
versum Theater and it aims to help people of dif-
ferent national and cultural backgrounds to meet 
each other by sharing stories from their lives. Our 
kind host will be Jean Luc Rossin who is a mem-
ber of Story Sharing Café and also Trapesa Café 
community. Take a cup of coffee and join this 
heartwarming and enjoyable community in 
ZOOM on Sun 11th of April at 12 o’clock (from 
noon to 2 pm). Suomen kieltä voi käyttää apukie-
lenä. Please reserve a zoom link in advance, and 
more info: raisa.lindroos@trapesa.com.

Filoksenia ry:n vuosikokous 26.4.
Tervetuloa Filoksenia ry:n vuosikokoukseen ma 
26.4. klo 18 Trapesassa, Kirkkojärventie 1, Espoo 
(Espoon asema, 2. krs). Käsiteltävänä yhdistyksen 
sääntömääräiset asiat. Ennakkoilmoittautuminen 
välttämätöntä turvallisen kokouksen järjestämi-
seksi raisa.lindroos@trapesa.com.
Filoksenia ry:n hallitus

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

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.

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

ITÄINEN ALUE

TOIMINTAA TIKKURILASSA

Pyhä ja suuri viikko -esitelmä

La 27.3 klo 15. Isä Mikael Sundkvist esitelmöi 
aiheesta ”Pyhä ja suuri viikko”. Esitelmää voi 
seurata Tikkurilan kirkon Facebook-sivulla. 

Pariasiaa -parisuhdeluennot verkossa! 
Hyvääkin parisuhdetta kannattaa hoitaa ja vah-
vistaa. Luentosarjan Parisuhdekeskus Katajan 
materiaaleihin pohjautuen pitävät Maria ja Petri 
Saarlo. Osallistu yksin tai yhdessä yhteen tai use-
ampaan osaan. Ilmoittaudu mukaan me.saarlot@
gmail.com. Ilmoittautuneille toimitamme etäyh-
teyslinkin etukäteen. 
Ke 14.4. klo 18–19, osa I: Virtaa parisuhteen hy-
vinvointiin 
Ke 21.4. klo 18–19, osa II: Avaimia parisuhteen 
vuorovaikutukseen 
Ke 28.4 klo 18–19, osa III: Oivalluksia parisuhteen 
tunnetaitoihin”

TOIMINTAA JÄRVENPÄÄSSÄ

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). Ryh-
mistä saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tule-
vista tapahtumista.

TOIMINTAA PORVOOSSA

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). Ryhmistä saat 
tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista tapah-
tumista.

POHJOINEN ALUE

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAKOTI JA 
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)
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KANTTORI
Leena Lomu 
p. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi
(viikkovapaat torstai ja perjantai)
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI JA KANTTORI
Päivystäjät ovat tavoitettavissa arkipäivinä 
klo 9–16 (lukuun ottamatta arkipäiville osu-
via kirkon suuria juhlapyhiä). Päivystäjän yh-
teystiedot: 
puh. (09) 85 646 108 
paivystaja.helsinki@ort.fi

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

MUU HENKILÖKUNTA
Kiinteistönhoitaja Markku Seljänne 
p. 040 779 4874
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.

LAHDEN 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
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI JA KANTTORI
Päivystäjät ovat tavoitettavissa arkipäivinä 
klo 9–16 (lukuun ottamatta arkipäiville osu-
via kirkon suuria juhlapyhiä). Päivystäjän yh-
teystiedot: 
puh. (09) 85 646 108 
paivystaja.helsinki@ort.fi

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

   Hämeenlinna
Seurakuntakoti
Matti Alangon katu 11 A, 13130

JUMALANPALVELUKSET
Ke 31.3. klo 17 aamupalvelus
To 1.4. klo 10 liturgia (suuri torstai)
La 10.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 11.4. klo 10 liturgia
La 17.4. klo 10 liturgia
Su 2.5. klo 10 liturgia
La 8.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 9.5. klo 10 liturgia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 16.5. klo 10 liturgia
La 29.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 30.5. klo 10 liturgia
  

   Forssa
Forssan toimintakeskus, Keskuskatu 10, Forssa

JUMALANPALVELUKSET
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Su 25.4. klo 10 liturgia
*Su 23.5. klo 10 liturgia

TOIMINTAA HÄMEENLINNASSA

Tiistaiseura 
Pj. Sven Wessman, 040 7575 228,  
sven.wessman@pp1.inet.fi 
Kokoontumisrajoituksista johtuen Tiistaiseuran 
toiminta on toistaiseksi tauolla. Vuosikokous siir-
tyy pidettäväksi sitten, kun rajoitukset poistuvat. 
Jäsenmaksu vuonna 2021 on 10 € ja sen voi mak-
saa tilille: Hämeenlinnan Tiistaiseura FI58 5680 
2720 0324 91, viesti jäsenmaksu + nimet, jos on 
kyseessä useamman jäsenen maksu. Jos haluat 
tietoa Tiistaiseuran toiminnasta sitten kun se taas 
alkaa, ilmoita yhteystietosi (sähköpostiosoite ja/
tai puhelinnumero) puheenjohtajalle.

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

JUMALANPALVELUKSET
*To 25.3. klo 10 liturgia
Ke 31.3. klo 17 aamupalvelus
To 1.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 17 aamupalvelus (12 kärsimysevanke-
liumia)
Pe 2.4. klo 13 ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä 
ottaminen)
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus (Kristuksen hautaus)
La 3.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 4.4. klo 0 aamupalvelus ja liturgia
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
La 5.6. klo 17 vigilia
Su 6.6. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Pe 2.4. klo 14 aamupalvelus (Kristuksen hautaus-
palvelus)
*La 3.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia

La 24.4. klo 10 liturgia
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 17.4. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 17 vigilia
*To 13.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

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

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
Kaikki toimituspyynnöt tehdään suoraan 
oman toiminta-alueen papille.
Papin vapaapäivinä to–pe kiireellisissä asi-
oissa soita päivystysnumeroon 0400 414 
792.

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 31.3. saakka. Hiippakunnan 
koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilan-
teen kehittymistä ja aluehallintovirastojen 
päätöksiä. Tarkista ajantasainen tieto rajoituk-
sista verkosta tai kirkkoherranvirastosta.
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   Parikkalan tsasouna
Uimalantie 1, 59100 Parikkala
Johannes Valamolainen
La 5.6. klo 10 liturgia
La 29.5. 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.
На 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 службой в 16–17 часов.

TOIMINTAPIIRIT 
Seurakunnan uusi internet-osoite on: www.kaak-
ko.ort.fi Tervetuloa mukaan! Muutokset mahdol-
lisia. Löydät uutisia myös Facebookissa Kaakkois-
Suomen ortodoksinen seurakunta. Keskiviikkoi-
sin kirkolliset ilmoitukset Etelä-Saimaassa ja tors-
taisin 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.

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 накануне 
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.  

   Lappeenrannan 
Jumalansynnyttäjän  
suojeluksen kirkko

Kristiinankatu 3, 53900 Lappeenranta

JUMALANPALVELUKSET

MAALISKUU
Jumalansynnyttäjän Ilmestys
Ke 24.3. klo 17 juhlavigilia
*To 25.3. klo 10 liturgia
Herran Jerusalemiin ratsastus – Palmusunnuntai
La 27.3. klo 17 juhlavigilia ja virpovitsojen siu-
naus suomeksi ja slaaviksi
Сб 27.3. в 17 праздничная всенощная и 
освящение верб на финском и славянском 
языках
*Su 28.3. klo 10 slaavinkielinen liturgia
*Вск 28.3. в 10 литургия на славянском языке
Suuri viikko
Ma 29.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 30.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
Ke 31.3. klo 17 aamupalvelus
HUHTIKUU
To 1.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 17 kärsimysevankeliumit
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan  
esiinkanto
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Kristuksen ylösnousemus – pääsiäinen
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.4. klo 10 liturgia
Vainajien pääsiäinen – radonitsa
Ti 13.4. klo 17 panihida Pallon vanhalla 
 hautausmaalla
Mirhantuojien sunnuntai
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Halvaantuneen sunnuntai
La 24.4. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Сб 24.4. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Su 25.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Вск 25.4. в 10 литургия на славянском языке
Pääsiäisajan keskijuhla
Ke 28.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
TOUKOKUU
Samarialaisen naisen sunnuntai
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Kristuksen taivaaseenastuminen
Ke 12.5. klo 17 juhlavigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
Pyhien isien sunnuntai
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Helluntai
La 22.5. klo 14 panihida hautausmaalla
La 22.5. klo 17 juhlavigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Kaikkien pyhien sunnuntai
La 29.5. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Сб 29.5. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Su 30.5. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Вск 30.5. в 10 литургия на славянском языке
KESÄKUU
La 5.6. klo 17 vigilia
Su 6.6. klo 10 liturgia

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

oman toiminta-alueen papille.
Papin vapaapäivinä to-pe kiireellisissä asiois-
sa soita päivystysnumeroon 0400 414 792.

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

Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkko
Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra
JUMALANPALVELUKSET

MAALISKUU
Jumalansynnyttäjän Ilmestys
Ke 24.3. klo 17 juhlavigilia
*To 25.3. klo 10 liturgia
Herran Jerusalemiin ratsastus – Palmusunnuntai
La 27.3. klo 17 juhlavigilia ja virpovitsojen 
 siunaus
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Suuri viikko
Ma 29.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 30.3. klo 16 yleinen sairaanvoitelu
Ke 31.3. klo 17 aamupalvelus
HUHTIKUU
To 1.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 17 kärsimysevankeliumit
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan esiin-
kanto
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Kristuksen ylösnousemus – pääsiäinen
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.4. klo 10 liturgia
Tuomaan sunnuntai
La 10.4. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Сб 10.4. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Su 11.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Вск 11.4. в 10 литургия на славянском языке
Vainajien pääsiäinen – radonitsa
Ti 13.4. klo 10 liturgia ja yleinen panihida
Mirhantuojien sunnuntai
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Halvaantuneen sunnuntai
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Pääsiäisajan keskijuhla
Ke 28.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
TOUKOKUU
Samarialaisen naisen sunnuntai
La 1.5. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Сб 1.5. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Su 2.5. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Вск 2.5. в 10 литургия на славянском языке
Sokeana syntyneen sunnuntai – Pyhä Nikolaos
La 8.5. klo 17 juhlavigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Kristuksen taivaaseenastuminen
Ke 12.5. klo 17 juhlavigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
Pyhien isien sunnuntai
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Helluntai
La 22.5. klo 17 juhlavigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Kaikkien pyhien sunnuntai
La 29.5. klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
KESÄKUU
La 5.6. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Сб 5.6. в 17 всенощная на финском и 
славянском языках
Su 6.6. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Вск 6.6. в 10 литургия на славянском языке
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Raamattupiiri on kaikille avoin ja se kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 18 Imatran seurakuntasalilla.

Tiistaiseura
Tiistaiseura kokoontuu tiistai-iltapäivisin pää-
sääntöisesti kello14 seurakuntatalolla. Tule mu-
kaan!

Imatran Nikolaoksen miehet
Talkoopäivät miehille Imatran kirkonmäellä. Ko-
koontumiset ovat keskiviikkoisin kerran kuukau-
dessa klo 10. Tarvittaessa kokoonnumme useam-
minkin 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 накануне 
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
Lastenkerho ja sinapinsiemenkerho
Lappeenrannassa maanantaisin klo 16.30 lasten-
kerho. Imatran seurakuntatalon kerhohuoneessa 
tiistaisin klo 16.30 sinapinsiemenkerho 
(7–12-vuotiaille)  ja keskiviikkoisin 18 lastenkerho 
(alle kouluikäisille).

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
Nuortenpiiri kokoontuu noin 1–2 kertaa kuussa. 
Lisätietoja isä Andreilta p. 0400 411923,  
sähköposti: 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
Virpovitsojen siunaus
Palmusunnuntain aattona 27.3. voit tuoda sekä 
Lappeenrannan että Imatran kirkkoon kello 16–
17 virpovitsat siunattavaksi.

Sairaanvoitelun sakramentti suurella viikolla
Kirkoissamme sekä Lappeenrannassa että Imat-
ralla toimitetaan yleinen sairaanvoitelun sakra-
mentti tiistaina 30.3. Voit ilmoittautua etukäteen 
29.3. mennessä tekstiviestillä numeroon 0400 
414 792. Saat tarkemmat ohjeet, kuinka voit osal-
listua sakramentista.

Pääsiäisen vietto
Pääsiäisen vietosta ja juhlasta tiedotamme, kun 
olemme saaneet tiedon rajoitusten vaikutukses-
ta pääsiäisenä ja kevätkaudella!

Tilaa pashoja ja kulitsoita pääsiäiseksi
Voit etukäteen tilata Ikonin Ystävien valmistamia 
pääsiäisherkkuja kotiisi seuraavin hinnoin:
Laktoosittomat pashat perinteisellä muotilla:
koko S (noin 150 g) 4 € 
koko M (noin 300 g) 8 € 
koko L (noin 500 g) 13 € 
koko XL (noin 700 g) 17 € 
Makuvaihtoehtoina korintti-manteli tai sitruuna.
Laktoosittomat kulitsat:
koko M (noin 300 g) 8 € 
koko L (noin 550 g) 10 € 
Tilaukset 26.3. mennessä tekstiviestillä nume-
roon 040 838 4255. Nouto Lappeenrannan ja 
Imatran seurakuntasaleilta suurella viikolla, tar-
kempi noutoajankohta ilmoitetaan tekstiviestillä 
tilaajille.

Lasten pääsiäinen
Maanantaina 5.4. vietämme lasten pääsiäistä. 
Kello 10 liturgia, tule ehtoolliselle ja soittamaan 
kirkonkelloja, saat kotiisi mukaan puuhapaketin 
pääsiäisherkkujen kera. Ilmoittaudu viraston pu-
helimeen tekstiviestillä numeroon 0400 414 792 
keskiviikkoon 1.4. mennessä. Saat vastauksena 
kellonajan, jolloin voit tulla.

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.

Kesäoppaita Lappeenrannan kirkkoon
Palkkaamme seurakunnan nuoria kesäoppaiksi 
Lappeenrannan kirkkoon. Lähetä vapaamuotoi-
nen hakemuksesi osoitteella kaakko@ort.fi 30.4. 
mennessä. Lisätietoja isä Timolta, puh. 0400 654 
883 tai timo.tynkkynen@ort.fi. 

KOTKAN-LOVIISAN  
TOIMINTA-ALUE

KOTKAN SEURAKUNTAKESKUS
Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka

Pappi
rovasti Konstantin Strekachev (говорит по-
русски), puh. 040 623 3327 konstantin.stre-
kachev@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. Papin vapaa-
päivinä to-pe kiireellisissä asioissa soita 
 päivystysnumeroon 0400 414 792.

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 31.3. saakka. Hiippakunnan 
koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilan-
teen kehittymistä ja aluehallintovirastojen 
päätöksiä. Tarkista ajantasainen tieto rajoituk-
sista verkosta tai kirkkoherranvirastosta.

   Kotka
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Isopuisto, 48100 Kotka

JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän Ilmestys
Ke 24.3. klo 17 juhlavigilia
*To 25.3. klo 10 liturgia
Herran Jerusalemiin ratsastus – Palmusunnuntai
La 27.3. klo 17 juhlavigilia ja virpovitsojen 
 siunaus 
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Suuri viikko
Ma 29.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Ti 30.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
Ke 31.3. klo 17 aamupalvelus
To 1.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 17 kärsimysevankeliumit
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus ja hautakuvan 
 esiinkanto
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus
La 3.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Kristuksen ylösnousemus – pääsiäinen
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.4. klo 10 liturgia
Ke 7.4. klo 10 liturgia
Pe 9.4. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys 
Tuomaan sunnuntai
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia
Vainajien pääsiäinen – radonitsa
Ti 13.4. klo 10 liturgia ja panihida 
Mirhantuojien sunnuntai
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
Halvaantuneen sunnuntai
La 24.4. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 25.4. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Pääsiäisajan keskijuhla
Ke 28.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
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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
rovasti 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 31.3. saakka. Hiippakunnan 
koronatiimi seuraa jatkuvasti epidemiatilan-
teen kehittymistä ja aluehallintovirastojen 
päätöksiä. Tarkista ajantasainen tieto rajoituk-
sista verkosta tai kirkkoherranvirastosta.

   Kouvola
Pyhän Ristin Ylentämisen kirkko
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola

JUMALANPALVELUKSET
Palmusunnuntai
La 27.3. klo 17 vigilia, virpomavitsojen siunaus
*Su 28.3. klo 10 liturgia, virpomavitsojen siunaus
Suuri viikko 
Ti 30.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu 
To 1.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
To 1.4. klo 17 kärsimysevankeliumit
Pe 2.4. klo 16 ehtoopalvelus (ristiltä ottaminen) 
La 3.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
 Herran pääsiäinen 
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalve-
lus, liturgia 
Ke 7.4. klo 17 akatistos Jumalansynnyttäjälle 
Ke 14.4. klo 17 yleinen panihida 
La 17.4. klo 17 vigilia 
Su 18.4. klo 10 liturgia 
Ke 21.4. klo 17 akatistos  
Ke 5.5. klo 17 ehtoopalvelus 
 La 8.5. klo 17 vigilia 
Su 9.5. klo 10 liturgia (Äitienpäivä) 
Ke 19.5. klo 17 akatistos 
Helluntai 
La 22.5. klo 17 vigilia 
*Su 23.5. klo 10 liturgia 
Ke 26.5. klo 17 ehtoopalvelus  
Ke 2.6. klo 17 ehtoopalvelus 
La 5.6. klo 17 vigilia 
Su 6.6. klo 10 liturgia

Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski

JUMALANPALVELUKSET

Ma 5.4. klo 10 liturgia

*To 13.5. klo 17 vigilia (helatorstai)
Pe 14.5. klo 10 liturgia

   Hamina
Pietarin ja Paavalin kirkko
Raatihuoneentori 2, Hamina

JUMALANPALVELUKSET
Jumalansynnyttäjän ilmestys
Ke 24.3. klo 17 vigilia
*To 25.3. klo 10 liturgia
Lasaruksen lauantai

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 kello 12–14. Tunnit pidetään seura-
kuntasalissa. Lasten kanssa tanssitaan, opetel-
laan lauluja ja harjoitellaan pieniä näytelmiä. 
Odotamme kaikkia kiinnostuneita lapsia liitty-
mään kerhoon. Vetäjät: Elena, Natalia, Alexandra. 
Puh. 044 5460 251. 

AIKUISET
Suomen kielen keskustelukerho 
Lauantaisin kello 11–12 Nikolaossalissa.  
Ohjaajana Päivi. Puh. 040 8259 326. 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. 044 5460 251.

TAPAHTUMIA KOTKAN-LOVIISAN ALUEELLA
Kirkkokuoro
Kotkan kirkon kuoron harjoittelee
Keskiviikkoisin Nikolaos-salissa kello 17–18.30. 
 Lisätietoja 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!

Pääsiäisen vietto
Pääsiäisen vietosta ja juhlasta tiedotamme, kun 
olemme saaneet tiedon rajoitusten vaikutukses-
ta pääsiäisenä ja kevätkaudella!

Lasten pääsiäinen
Maanantaina 5.4. vietämme lasten pääsiäistä. 
Kello 10 liturgia, tule ehtoolliselle ja soittamaan 
kirkonkelloja, saat kotiisi mukaan puuhapaketin 
pääsiäisherkkujen kera. Ilmoittaudu viraston pu-
helimeen tekstiviestillä numeroon 0400 414 792 
keskiviikkoon 1.4. mennessä. Saat vastauksena 
kellonajan, jolloin voit tulla.

KOUVOLAN TOIMINTA-ALUE

ORTODOKSIAKESKUS SYPRESSI
Varuskuntakatu 14
45100 Kouvola

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

TOUKOKUU
Samarialaisen naisen sunnuntai
La 1.5. klo 17 vigilia 
Su 2.5. klo 10 liturgia
Sokeana syntyneen sunnuntai – Pyhä Nikolaos
La 8.5. klo 17 juhlavigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Kristuksen taivaaseenastuminen
Ke 12.5. klo 17 juhlavigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
Pyhien isien sunnuntai
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia
Helluntai
La 22.5. klo 14 panihida hautausmaalla
La 22.5. klo 17 juhlavigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Kaikkien pyhien sunnuntai
La 29.5. klo 17 vigilia suomeksi ja slaaviksi
Su 30.5. klo 10 slaavinkielinen liturgia
 Kesäkuu
La 5.6. klo 17 vigilia 
Su 6.6. klo 10 liturgia

   Loviisa
Jumalanäidin Kasanilaisen ikonin kirkko
Itäinen Tullikatu 17
Koronatilanteesta johtuen Loviisan kirkossa ei 
toistaiseksi jumalanpalveluksia. Mikäli niitä voi-
daan toimittaa, tästä ilmoitetaan erikseen.
Jumalanpalveluksiin tulee ilmoittautua etu-
käteen tekstiviestillä maanantaisin ja tiistaisin 
numeroon 040 652 7599 (etu- ja sukunimi, palve-
lus ja kirkko). Jos olet estynyt, muista  ilmoittaa! 
Maanantaisin kello 14–17 voit myös soittaa!
Katumuksen sakramentti toimitetaan ennen 
kaikkia iltapalveluksia kello 16–17.
На 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 службой в 16–17 часов!

TOIMINTAPIIRIT  
KOTKAN-LOVIISAN ALUEELLA

Seurakunnan uusi internet-osoite on: www.kaak-
ko.ort.fi Tervetuloa mukaan! Muutokset mahdol-
lisia! Löydät uutisia myös Facebookissa Kotkan ja 
Loviisan ortodoksiset kirkot! Keskiviikkoisin kir-
kolliset ilmoitukset paikallislehti Ankkurissa.
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. 

Piirustuskerho 8–12 vuotiaille lapsille 
"Pikkumaalari" 
Tiistaisin kello 17–18. Kerhon toimii pääasiassa 
venäjäksi, myös suomenkieliset tervetulleita. 
Opettaja Inna, puh.  0442394803.  (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.) 
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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.

Rajoitukset jatkuvat ainakin 31.3. saakka 
koko  seurakunnan alueella. Koronavirusti-
lanteeseen liittyvistä rajoituksista tiedote-
taan seurakunnan nettisivuilla ja Facebook-
sivulla. Voit tarkistaa rajoitukset myös soitta-
malla 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
*To 25.3. klo 10 liturgia
La 27.3. klo 10 liturgia
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
Ma 29.3. klo 17 aamupalvelus
Ti 30.3. klo 17 aamupalvelus
Ke 31.3. klo 17 aamupalvelus

La 27.3. klo 10 liturgia, virpomavitsojen siunaus
 Suuri viikko 
Ma 29.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelu 
Ke 31.3. klo 17 paastoliturgia 
To 1.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
Pe 2.4. klo 18 aamupalvelus (hautaaminen)
 La 10.4. klo 17 vigilia 
Su 11.4. klo 10 liturgia 
La 24.4. klo 17 vigilia 
Su 25.4. klo 10 liturgia 
La 1.5. klo 17 vigilia 
Su 2.5. klo 10 liturgia 
La 15.5. klo 17 vigilia 
Su 16.5. klo 10 liturgia
La 29.5. klo 17 vigilia 
Su 30.5. klo 10 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, p. 044 321 7695 ja 
Tiina Toikka, p. 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 koronaohjeistuksen vuoksi. Seuraa ilmoitte-
luamme! 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 jä-
senet ovat tervetulleita mukaan! Lisätietoja Mar-
ja-Leena Jaakkonen (040 774 6690)

Pääsiäisen vietto
Pääsiäisen vietosta ja juhlasta tiedotamme, kun 
olemme saaneet tiedon rajoitusten vaikutukses-
ta pääsiäisenä ja kevätkaudella! 

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan 
yhteiset kristinoppileirit 2021
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta jär-
jestää vuonna 2021 kaksi kristinoppileiriä: 
1. leiri on tarkoitettu vuonna 2005 syntyneille, 
jotka eivät koronatilanteen vuoksi päässeet viime 
kesänä omalle leirille.
Leiri alkaa torstaina 1.7.2021 ja päättyy seuraa-
van viikon perjantaina 9.7. Varsinainen päätösli-
turgia pidetään sunnuntaina 10.7.
2. leiri on tarkoitettu vuonna 2006 syntyneille ja 
se alkaa torstaina 15.7.2021 ja päättyy seuraavan 
viikon perjantaina 23.7. Päätösliturgia pidetään 
sunnuntaina 25.7. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 31.3. mennessä 
suoraan isä Andreille, andrei.verikov@ort.fi, 
p.0400411923

Hae leirinohjaajaksi!
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta ha-
kee nuoria leirinohjaajiksi vuoden 2021 kesällä 
pidettäville leireille:
I kristinoppileiri  1.–11.7 
II kristinoppileiri  15.–25.7.
Leirinohjaajiksi hakevilta edellytetään, että on 
suorittanut kristinoppileirin sekä leirinohjaaja-
kurssit. Hakemuksessa pitää mainita, mille leirille 
haluaa sekä erityisesti ne asiat, jotka luetaan 
eduksi leireillä, kuten EA-koulutus, aktiivisuus 
nuorisotoiminnassa tai muissa harrastuksissa, ku-
ten partio tai liikuntaharrastukset. Vapaamuotoi-
set hakemukset tulee lähettää 16. huhtikuuta 
mennessä sähköpostina isä Andrei Verikoville: 
andrei.verikov@ort.fi. Tai hakemuksen voi myös 
postittaa seurakunnan virastoon osoitteeseen: 
Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta Kris-
tiinankatu 7, 53900 Lappeenranta 
Lisätietoja isä Andreilta p. 0400 411923
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To 1.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
To 1.4. klo 17 aamupalvelus ja 12 kärsimysevan-
keliumia
Pe 2.4. klo 14 ehtoopalvelus
Pe 2.4. klo 17 aamupalvelus
La 3.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
aamupalvelus ja liturgia
Ma 5.4. klo 10 liturgia
Ti 6.4. klo 10 pääsiäishetket ja mahdollisuus 
saada ehtoollista
Ti 6.4. klo 17 pääsiäishetket ja mahdollisuus 
saada ehtoollista
Ke 7.4. klo 10 pääsiäishetket ja mahdollisuus 
saada ehtoollista
Ke 7.4. klo 17 pääsiäishetket ja mahdollisuus 
saada ehtoollista
To 8.4. klo 10 pääsiäishetket ja mahdollisuus 
saada ehtoollista
To 8.4. klo 17 pääsiäishetket ja mahdollisuus 
saada ehtoollista
La 10.4. klo 17 vigilia
Su 11.4. klo 10 liturgia, Tuomaan sunnuntai
Ti 13.4. klo 17.30 panihida
La 17.4. klo 17 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia, slaavi
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
Ke 28.4. klo 9 liturgia, (pääsiäisen keskijuhla)
La 1.5. klo 17 vigilia
Su 2.5. klo 10 liturgia
Ti 4.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 5.5. klo 9 liturgia
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 17 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia
La 15.5. klo 17 vigilia
Su 16.5. klo 10 liturgia, slaavi
Ti 18.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
Ke 19.5. klo 9 liturgia
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus
Ma 24.5. klo 10 liturgia
La 29.5.klo 17 vigilia
Su 30.5. klo 10 liturgia
La 5.6. klo 17 vigilia
Su 6.6. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia
La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalvelus 
ja liturgia
La 24.4. klo 17 vigilia
Su 28.4. klo 10 liturgia
Su 9.5. klo 10 liturgia
La 22.5. klo 17 vigilia
*Su 23.5. klo 10 liturgia

TAMPEREEN SEURAKUNNAN 
TOIMINTAA

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

Bändileiri ja lastenleiri
Järjestämme bändileirin Lapväärtin kansanopis-
tolla (Kristiinankaupungissa) 6.6-8.6. (su-ti) ja las-
tenleirin Ilkon leirikeskuksessa (Tamperella) 

17.6.–20.6. (to–su). Ilmoittautuminen molemmil-
le 25.3.-15.4. Molemmissa minimiosallistujamää-
rä 10 toteutuakseen. Lomakkeet ja lisätiedot lei-
reistä: https://www.tampereort.fi/ilmoittautumi-
nen

TOIMINTAA PORISSA

Porin Seudun Tiistaiseura ry
Puheenjohtaja ja sihteeri Maria Ojanen  
puh. 050 381 2063
Varapuheenjohtaja Riitta Salonen,  
p. 040 517 0904

Tiistaiseuramme tilaisuudet ja tapahtumat ovat 
avoimia kaikille. Tervetuloa mukaan toimintaam-
me!
Koska on epävarmaa, milloin toimintapiirit voivat 
jatkua, emme ilmoita tulevia kokoontumisia täs-
sä lehdessä. Tiedotamme verkossa heti, kun toi-
mintaa voidaan taas järjestää. Seuraa siis tiistai-
seuran nettisivuja www.porinseuduntiistaiseura.
fi. Voit myös liittyä Facebookissa Porin Seudun 
Tiistaiseuran ryhmään.

Tiistaiseuraillat
Porin ortodoksisella kirkolla joka toinen tiistai klo 
18. Ilta aloitetaan rukoushetkellä. Seurakuntam-
me työntekijät alustavat kukin vuorollaan tiistai-
seurailloissamme. Myös muiden pitämiä alustuk-
sia tai esitelmiä kiinnostavista aiheista. Jokaisessa 
illassa on tarjolla maittava kahvipöytä sekä aina 
hauskat miniarpajaiset. Katso seuraavat kokoon-
tumiset verkkosivuiltamme.

Jäsenmaksu
Tiistaiseuran vuoden 2021 jäsenmaksu on 20 €. 
Jäsenmaksun voit maksaa Tiistaiseuran tilille FI89 
1269 3000 6174 54.

Kirkkokahvit
Kirkkokahvit tarjotaan liturgiajumalanpalvelus-
ten jälkeen Teologisalin puolella. Kirkkokahvit ja 
tiistaseuraillan kahvimaksun (4 €) voi maksaa tilil-
le FI89 1269 3000 6174 54. Kirjoita viestikenttään 
Kirkkokahvit/tiistaiseurakahvit + kahvien päivä-
määrä.

Lukupiiri
Lukupiiri kokoontuu joka kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina kello 16.00. Vetäjänä toimii Sir-
pa-Helene Soini. Seuraava kokoontuminen on 
syksyllä.

Ortodoksiapiiri
Ortodoksiapiiri kokoontuu noin kerran kuukau-
dessa tiistai-iltaisin klo 18.00 Vetäjänä toimii Jyri 
Luonila. Ilta alkaa ehtoopalveluksella. Piirissä kä-
sitellään monia eri aiheita ortodoksisesta kirkosta 
ja kristityn elämästä. Ortodoksiapiiri sopii myös 
niille, jotka harkitsevat ortodoksiseen kirkkoon 
liittymistä. Ortodoksiapiirin kokoontumisiin voit 
osallistua etänä Tiistaiseuran Facebook-ryhmässä 
erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

Askartelukerho Pyöröset
Askartelukerho Pyöröset kokoontuu joka toinen 
keskiviikko kello 15-17. Kerhon pyörittäjinä toi-
mivat Eija Kortesniemi ja Anita Luonila. Tehdään 
monipuolisesti tuotteita kirkon käyttöön ja myy-
tävää myyjäisiin. Kerhossa sekä vaalitaan perin-
teitä että opetellaan uusia tuulia. Katso seuraavat 
kokoontumiset verkkosivuiltamme.

VAASAN KAPPELISEURAKUNTA

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

PAPISTO
Kappeliseurakunnan pappi Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718   andrei.sotsov@ort.fi
Hiippakunnan päivystävä pappi 
p. 045 225 7002
KANTTORIT
Kanttori Nina Jolkkonen-Porander
(sijaisuus kunnes toimi täytetään)
p.  040 739 2149
nina.jolkkonen-porander@ort.fi
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 
suljetuin ovin ja ilman kirkkokansaa 1.5.2021 
asti. Jumalanpalveluksia striimataan Face-
bookiin: www.facebook.com/vaasaort

Ehtoolliselle ilmoittautuminen liturgioiden 
jälkeen keskiviikkoisin klo 18.40-19.15 ja 
sunnuntaisin klo 11.30-12.15. Ilmoittautumi-
nen Vaasassa katumukselle tai ehtoolliseen: 
http://www.vaasaort.com/ilmoittaudu-pal-
velukseen.html  Tai laittamalla viestiä s-pos-
tilla tai puhelimella i Andreille.
Koronaviruspandemiasta johtuen päivystys 
seurakuntasalilla keskiviikkoisin siirtyy 
31.3.2021 asti etätöihin.  Päivystävän papin 
tavoittaa numerosta 0400 761 718 tai sähkö-
postilla andrei.sotsov@ort.fi

   Vaasa
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Nikolainkuja 1, Vaasa 
Isännöitsijän toimi avoinna.

JUMALANPALVELUKSET
Ke 24.3. klo 17 vigilia
*To 25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian ilmes-
tys, Ilosanoman juhla
To 25.3. klo 17 rukouspalvelus
La 27.3. klo 17 vigilia
*Su 28.3. klo 10 liturgia, Herran ratsastus Jeru-
salemiin
Suuri Viikko
Ma 29.3. klo 17 siivoustalkoot kirkossa, max. 6 hlö
To 1.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, ehtoolli-
sen asettamisen muisto
To 1.4. klo 17 suuren perjantain aamupalvelus 
(12-kärsimysevankeliumia)
Pe 2.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopalvelus, 
ristiltä alasotto
Pe 2.4. klo 17 suuren lauantain aamupalvelus ja 
ristisaatto, Kristuksen hautauspalvelus
La 3.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, suuri lau-
antai
*La 3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
*Su 4.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus ja li-
turgia, Kristuksen ylösnousemus
Ma 5.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 14.4. klo 17 rukouspalvelus 
To 15.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 18.4. klo 10 liturgia, Mirhantuojien ja van-
hurskaan Joosefin sunnuntai
To 22.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 28.4. klo 17 rukouspalvelus 
To 29.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 5.5. klo 17 rukouspalvelus
To 6.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 8.5. klo 15 lasten kerho seurakuntatalolla
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia, Sokeana syntyneen sun-
nuntai, äitienpäivä
Ke 12.5. klo 17 vigilia
*To 13.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseenastu-
minen
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Ke 19.5. klo 17 rukouspalvelus
To 20.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 22.5. klo 17 vigilia
*La 23.5. klo 10 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden 
päivä, helluntai
Ke 2.6. klo 17 rukouspalvelus
Su 6.6. klo 10 liturgia

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

Kokkolassa katumukset ja ripitykset toimite-
taan kirkkaalla viikolla yhdistettynä. Ennak-
koilmoittautuminen s-postilla tai puhelimit-
se i Andreille.

JUMALANPALVELUKSET
Su 2.5. klo 10 liturgia, Samarialaisen naisen 
sunnuntai
La 22.5. klo 17 vigilia
*La 23.5. klo 10 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden 
päivä, helluntai

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

Lapualla katumukset ja ripitykset toimite-
taan kirkkaalla viikolla yhdistettynä. Ennak-
koilmoittautuminen s-postilla tai puhelimit-
se i Andreille.

JUMALANPALVELUKSET
Su 16.5. klo 10 liturgia, Pyhien isien sunnuntai

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 2.5. klo 10 liturgia, Samarialaisen naisen 
sunnuntai
Su 6.6. klo 10 liturgia

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 2.5. klo 10 liturgia, Samarialaisen naisen 
sunnuntai
To 13.5. klo 18.00 maallikkopalvelus
To 27.5. klo 18 maallikkopalvelus

   Kauhajoki
Ev. lut. kirkko
Topeeka 9

JUMALANPALVELUKSET
La 15.5. klo 10 liturgia

   Närpiö
Närpes församlingshem
Kyrktåget 2

JUMALANPALVELUKSET
Su 16.5. klo 10 liturgia

TAPAHTUMIA VAASAN 
KAPPELISEURAKUNNAN ALUEELLA

Pääsiäisen ristisaatto ja pääsiäisruokien 
siunaus
Pääsiäisen ristisaatto kirkon sisällä. Pashojen ja 
pääsiäismunien siunaus pääsiäisyön palveluksen 
jälkeen kirkon edessä turvaväliä noudattaen.

Katekumeeniopetus Vaasassa
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. Koronan aikana opetukseen on mahdollis-
ta osallistua myös etäyhteyksiin. Linkin saa kurs-
sivetäjältä Ninalta, puh. 040 569 8304. Lisätietoja 
isä Andrei Sõtšov puh. 040 076 1718. Tervetuloa!

Palava pensas -ortodoksiapiiri netissä
(Koulukatu 45, Vaasa)
Vaasan seurakuntasalilla kokoontuu koronarajoi-
tuksien salliessa Palava Pensas ortodoksiapiiri 
maalis-kesäkuussa to 25.3. ja keskiviikkona 14.4., 
28.4., 5.5., 19.5. ja 2.6. klo 17. Huom! Piirit järjeste-
tään rajoitusten takia netissä Teamsin välityksellä 

1.5. asti. Ortodoksiapiirissä käsitellään erilaisia or-
todoksisia teemoja. Ortodoksiapiiriin on mahdol-
lista osallistua etäyhteyksin Teamsissa. Ilmoittau-
du isä Andreille, niin saat linkin. Piirin vetäjä isä 
Andrei Sõtšov, TT. Lisätietoja andrei.sotsov@ort.fi 
tai puh. 040 076 1718.

Ortodox diskussionsträff på svenska via Teams
I mars-juni samlas vi till svenskspråkig diskus-
sionsträff på distans via Teams lördags 17.4. och 
15.5. kl. 16.30 Anmäl dig till fader Andrei så 
skickar han Teams-länken till diskussionsträffen. 
På diskussionsträffen diskuterar vi olika ortodoxa 
teman. Ledare är fader Andrei Sõtšov, teol.dr. Til-
läggsinformation: telefon 040 076 1718, e-pos-
tadress andrei.sotsov@ort.fi

Православный русскоязычный кружок в 
Интернете
Русскоязычный онлайн-кружок знакомства с 
Православием. Раз в месяц по субботам в
Microsoft Teams будут проводиться встречи 
православного кружка для всех, кто 
интересуется Православием и хотел бы 
присоединиться к церкви. Организатор - о. 
Андрей. Первая встреча состоится в субботу 
24.3 в 15:30 и 22.5 в 15:30 часов. 
Предварительная регистрация по 
электронной почте: andrei.sotsov@ort.fi, 
организатор вышлет ссылку всем 
зарегистрировавшимся. Добро пожаловать!

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE, JA 
KIRKKOMUSIIKKI
La 8.5. klo 15 lastenkerho seurakuntatalolla
Su-ti 6.–8.6. bändileiri Lapväärtin kansanopistol-
la, kts. erillinen ilmoitus s. 38.

Ponomarikerho Vaasassa
Nikolainkuja 1, Vaasa
Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa liturgian ai-
kana alkaa kouluikaisille pojille ponomarikerho. 
Kerhoon ovat tervetulleita kaikki kouluikäiset tai 
sitä vanhemmat pojat. Kerho kokoontuu su 9.5. 
klo 9.45–11.30 liturgian aikana Vaasan pyhän Ni-
kolaoksen kirkossa. Erikseen sovitaan ajoista, jol-
loin opetellaan alttariapulaisen tehtäviä jumalan-
palveluksessa. Kerhon vetäjä on isä Andrei 
Sotšov, TT. Lisätietoja puh. 040 076 1718.

Kirkkolaulu Vaasassa
Uudet laulajat ovat tervetulleita kirkkokuoroon! 
Kanttori järjestää tulijoille laulukokeen. Kirkko-
kuoro harjoittelee torstaisin ehtoopalveluksen 
jälkeen klo 17.30–19. Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh 040 569 8304.

Kristus nousi 
kuolleista 

– totisesti nousi!
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Diakonia

 KERHOT JA TAPAHTUMAT
Kerhot ja tapahtumat ovat tauolla virtuaalitapahtumia lukuun otta-
matta koronavirusrajoitusten vuoksi. Diakoniaruokailu, Hyvän tuulen 
kahvila, Oloneulos ja Sofiakerho kokoontuvat heti, kun se on mahdol-
lista. Tarkista ajantasainen tilanne seurakunnan internetsivuilta www.
hos.fi tai diakoniatoimen päivystysnumerosta.

Kahvitreffit
Maksuttomilla Kahvitreffeillä voit tavata diakoniatyöntekijän ja muita 
seurakuntalaisia kahvi- tai teekupposen äärellä. Kahvitreffit järjeste-
tään vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi poikkeusjärjestelyin.

Virtuaalikahvitreffit
Virtuaalikahvitreffeillä saat juttuseuraa turvallisesti suoraan kotiisi. 
Näillä kahvitreffeillä tapaamme videopuhelun muodossa Whatsapp-
sovelluksessa. Varaa minulta soittoaika joko itsellesi tai pyydä ystäväsi-
kin mukaan! Ota yhteyttä ajan sopimiseksi puhelimitse tai sähköpos-
tilla: diakoniatyöntekijä Elina Pale, p. 040 723 7632, elina.pale@ort.fi

Maria Pariisilaisen piirin Kahvitreffit Espoon ja Kauniaisten alueella
Voit sopia tapaamisen kanssani lähelläsi olevaan kahvilaan. Kahvit-
reffeille voi kerralla osallistua vain 1–2 henkilöä. Ota yhteyttä ajan so-
pimiseksi puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse diakoniatyön-
tekijä Taisia Pohjola, p. 040 583 2915, taisia.pohjola@ort.fi

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 laitoskäyntejä koko seurakunnan alueella. 
 Arjessa jaksamista voivat kuormittaa monet erilaiset asiat. Ota roh-
keasti 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 seurakun-
tasi kirkkoherranvirastoon. Yhteystiedot löydät kalenterisivuilta.

PYHÄN PATRIKIN RINTAKILPI

Minä sidon itseni tänään lujasti
Kolminaisuuden nimen voimaan.
Minä rukoilen ja rakastan Jumalaa,
joka on Yksi Kolmessa ja Kolme Yhdessä. 
Minä sidon itseni ikuisesti lujasti
uskon voimaan, Kristuksen elämään ihmisenä,
hänen kasteeseensa Jordanin vedessä,
hänen ristinkuolemansa tuomaan vapahdukseen,
hänen ylösnousemiseensa tyhjästä haudasta,
hänen paluuseensa taivaan maahan,
hänen tulemiseensa tuomion päivänä,
tähän sidon itseni tänään lujasti. 
 Minä sidon itseni tänään lujasti
tähtikirkkaan taivaan jokaiseen hyveeseen:
auringon elämää antaviin säteisiin,
kuun valoon myöhäisenä yön hetkenä,
salaman valoon joka välkähtelee vapaasti,
tuulen raivoisaan myrskyyn ja huutoon,
lujaan maahan, suolaiseen mereen,
joka on ikuisen kallion huipun ympärillä. 
Minä sidon itseni tänään lujasti
Jumalan valtaan pidellä ja johdattaa minua,
Hänen silmänsä valvovat, hänen valtansa antaa voimaa, 
Hänen korvansa kuulevat rukoukseni,
Hänen viisautensa opettaa minua. 
Hänen kätensä johdattaa minua, 
Hänen kilpensä on puolustukseni. 
Hänen sanansa antaa minulle sanani. 
Hänen taivaalliset joukkonsa suojelevat minua. 
Kristus luonani, Kristus minussa,
Kristus takanani, Kristus edessäni,
Kristus vierelläni, Kristus voittaen minut,
Kristus lohduttaen ja puhdistaen minut,
Kristus allani, Kristus ylläni,
Kristus hiljaisuudessa, Kristus vaarassa,
Kristus kaikkien minua rakastavien sydämessä,
Kristus ystävien ja tuntemattomien huulilla. 
Minä sidon itseni lujasti nimeen,
Kolminaisuuden nimen voimaan.
Minä rukoilen ja rakastan Jumalaa,
joka on Yksi Kolmessa ja Kolme Yhdessä.
Hänestä ovat kaikki luodut,
Ikuisesta Isästä, Hengestä, Sanasta.
Ole korkeasti kiitetty ja ylistetty Herra, minun pelastukseni. 
Pelastus on lähtöisin Kristuksesta, Herrasta!

 
St. Patrick’s Breastplate, AD 433 

Suomentanut: Arto Penttinen

SURURYHMÄ LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seuraava sururyhmä lä-
heisensä menettäneille alkaa ti 27. huhtikuuta 2021 klo 17.30.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla muodostettu ryhmä kokoon-
tuu viiden viikon ajan Helsingissä. Ryhmään mahtuu seitse-
män ensiksi ilmoittautunutta.

Sururyhmän ohjaajina toimivat Johanna Jomppanen,  
isä Kimmo Kallinen ja Tatjana Wilenius.

Lämpimästi tervetuloa!

Sururyhmässä noudatetaan seurakunnan kulloinkin voimassa 
olevia koronaviruspandemian rajoitteita ja ohjeita. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset: diakoniatyöntekijä Johanna Jomppanen, 
johanna.jomppanen@ort.fi tai p. 050 404 9404
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Perheuutisia
Yksityisyydensuojan turvaamiseksi julkaisemme perheuutisia vain saa-
tuamme siihen erillisen luvan. Jos haluatte tiedon avioliittoon vihkimi-
sestä, lapsenne kasteesta tai omaisenne kuolemasta, pyydämme anta-
maan julkaisuluvan joko toimituksen yhteydessä tai ilmoittamalla siitä 
seurakunnan asiakaspalveluun, asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi tai puhe-
limitse numeroon 09 85 646 100.

Helsingin seurakunta

KASTETUT
Pieta Elena Helena Peltonen, 6.9.2020 (kastettu Hämeenlinnassa)
Anna-Mi Lilja Tukiainen, 31.1.2021

IKUINEN MUISTO
Tyyne Kannas, s. 1942 Virrat
Anja Sinikka Shemeikka, s. 1931 Suistamo
Sonja Tulensalo, s. 1933 Aunus

 
Kiitokset

Lämmin kiitos KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle Leolle 
sekä Helsingin  ortodoksiselle seurakunnalle minulle myönnetys-
tä Pyhän Karitsan Ritarikunnan mitalista.

Renja Suominen-Kokkonen

Helsingin ortodoksinen seurakunta

AUTTAVA PUHELIN
09  8564  6299

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

www.hos.fi

HAE STUERTIKSI KIRKKOJEN 
MAAILMANNEUVOSTON KOKOUKSEEN
Nuoret 18–30-vuotiaat aikuiset voivat hakea stuertiksi eli kokous-
avustajaksi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) 11. yleiskokouk-
seen, joka järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022.

Ennen kokousta valitut osallistuvat ekumeeniseen koulutus-
jaksoon ja Ecumenical Global Gathering of Young People  
(EGGYP) -tapahtumaan, jonne kokoontuu nuoria yhteensä 160 
erilaisista taustoista, kirkoista ja maista.

KMN tarjoaa stuerteille täyden ylläpidon ja majoituksen pit-
kiä, mutta kiinnostavia työpäiviä vastaan. Stuerttihakemukses-
sa pitää olla sekä oman kirkon että ekumeenisen toimijan suo-
situs. Oman kirkon suositusta voi tiedustella Helsingin hiippa-
kunnan kansliasta ja ekumeenisen toimijan suositusta Suomen 
Ekumeenisesta Neuvostosta.

Hakemukset 10.4.2021 mennessä: youth@wcc-coe.org, haku-
kenttään maininta: Stewads Programme- (oma nimi)
Lisätietoja: ekumenia.fi

AUTA LINTULAN LUOSTARIA
Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää pienkeräyksen (lupa: 
RA/2021/191) 1.4.– 30.6.2021 Pyhän Kolminaisuuden luosta-
rin toiminnan tukemiseen koronaepidemian aiheuttaman 
vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Avun voitte osoittaa 
rahalahjoituksena Lintulan Luostarin Ystävät ry:n pienkeräys-
tilille FI17 1064 3500 1763 70. Maksuviite: 11510

Halutessanne voitte myös osoittaa apua Lintulalle ostamal-
la tuohuksia, jotka luostarissa sytytetään jonkun ikonin eteen 
tai läheisenne muistolle vainajainmuistelupöydälle. Kolmen 
tuohuksen yhteishinta on 5 euroa, ja ne voi ostaa luostarin 
verkkokaupasta: lintulanluostari.fi/kauppa. Sieltä voi hankkia 
lisäksi ikoneita, ikonikortteja, äänitteitä ja kirjoja ym. Voitte 
tehdä tilauksen joko yksin tai ystävienne kanssa joukkotilauk-
sena, jolloin tilausmäärä on suurempi ja pakkaus sekä lähe-
tyskulut pienemmät.
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Kutsu palvelemaan

Trooppisten tautien torjumiseen ETIOPIASSA
Tili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 13356

SUUREN PAASTON KERÄYS 15.2.– 4.4.2021
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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
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L AINATUT LUKIJALTA

”Minulle kristinusko tarjoaa paradok-
saalisen tavan ymmärtää ihmisyyttä, 
jumaluutta ja pyhyyttä tässä maailmassa, 
jossa on paljon mielettömyyttä.”

Pappi Marjaana Toiviainen
Kirkko ja kaupunki 25.2.

”Ihminen voi olla onnellinen, vaikka 
kaikki asiat eivät olisi niin kuin hän itse 
haluaa. Kaikki ihmiset sairastuvat jos-
sain vaiheessa. Paavalillakin oli piik-
kinsä. Ehkä meillekin joskus selviää, 
mikä merkitys omilla pistimillämme on. 
Uskomme, että Jumala on kuitenkin 
hyvä. Katkeroituminen vie voimia, enkä 
ole missään vastoinkäymisissä halunnut 
siihen jäädä.”

Diakoniatyöntekijä Saara Valkama
Seurakuntalainen 9.3.

”Minun suosikkirukoukseni on ”Herra, 
armahda.” Siinä on sanottu kaikki.”

Kirkkohallituksen johtava asiantuntija 
Terhi Paananen

Kotimaa 12.3.
 

”Kansanlaulajana näen, että Karjalasta 
on tullut parhaat kappaleet, ihana 
runous, mahtava ruoka, huumori ja pal-
jon muuta. Lisäksi Karjala koskettaa 
jokaista meistä sukujuurista riippu-
matta, sillä sitä on käytetty rakennusai-
neena suomalaisuuden tarinassa.”

Kansanmuusikko Amanda Kauranne
Karjala 11.3.

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

Seurakuntalaisen ajatuksia kirkosta
Haluan kiittää Helsingin Sanomia ja 
toimittaja Tommi Niemistä hyvästä ja 
asiaan paneutuneesta kirjoituksesta 
Helsingin Sanomissa sunnuntaina 
21.2.2021. Asia koski ortodoksisen kir
kon johdon kolmen piispan skismaa.

Pidän hyvänä nykykäytäntönä, et
tä vaikeisiinkin asioihin suhtaudutaan 
avoimesti ja niitä käsitellään eri me
dioissa. Asiat voivat olla hyvinkin kiu
sallisia.

Usein riidan osapuolet pyrkivät sii
hen, etteivät vaikeat ja kiusalliset eri
mielisyydet tulisi julkisiksi ja näkyvik
si. On kuitenkin parempi, että niitä kä
sitellään puolueettomasti ja hyvällä 
tavalla julkisuudessa verrattuna sii
hen, että vain kuiskuteltaisiin kulis
seissa epämääräisesti ja vääristeltäi
siin todellista tilannetta. 

Nykyaikainen hallinto, myös valti
onkirkkojen hallinto, edellyttää avoin
ta tiedotusta ja myös kirkon jäsenet 
ansaitsevat kuulla totuudellista asiois
ta tiedottamista. 

Haluan tässä yhteydessä tuoda 
esiin oman näkökulmani ja ajatukseni 
tästä kaikesta verraten niitä ortodok
siseen maailmankuvaani. 

Luen Efraim Syyrialaisen paastoru
kousta: 

Herra, elämäni valtias! Estä minusta 
laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja 
turhanpuhumisen henki.

Jään miettimään näitä pyyntöjä. 
Miten olen ne itse sisäistänyt? Miten 
olen toiminut kirkon jäsenenä? Olen
ko pyrkinyt toimimaan niin, etten oli
si laiska enkä veltto? Olenko ollut tur
hanpuhuja?

Koronaaika on tuonut meille pal
jon rajoituksia. Elämme koronan kit
kemisessä vaikeita aikoja. Emme saisi 
tavata lähimmäisiämme emmekä juu
ri muutenkaan voi järjestää yhteisiä 
kokoontumisia. Kirkossa emme voi 
käydä, emmekä ole voineet normaa
listi osallistua Pyhään ja eläväksi teke
vään ehtoolliseen.

Mietin seurakuntamme heikoim
pia ja yksinäisimpiä jäseniä. Miten 

olemme ottaneet huomioon heitä 
vaikean vuoden aikana?

Kuulin juuri erään kunnan sosiaali
toimen käytännöistä. Siellä tietty 
osuus työntekijöiden työajasta on 
käy tettävä asiakastapaamisiin. Olisiko 
meidän kirkkokuntamme työntekijöi
den hyvä ottaa mallia tästä käytän
nöstä?

Jatkan rukousta: Anna minulle, si-
nun palvelijallesi, sielun puhtauden, 
nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkau-
den henki.

Emme saisi antaa poikkeusaikojen 
estää toimintaa seurakuntalaisten hy
väksi. Minulle on jäänyt tunne, etten 
minä, eikä kirkkokuntamme, ole on
nistunut toimimaan parhaalla mah
dollisella tavalla kirkkomme jäsenten 
hyväksi.

Nyt tarvitaan luovuutta ja sopeu
tumiskykyä, jotta onnistumme pa
remmin vastaamaan ihmisten lisään
tyneeseen hätään ja huoleen tulevai
suudesta. Pelkona on, että kirkon jä
senet vieraantuvat kirkon helmasta ja 
moni jää pysyvästi pois kirkon toimin
nasta ja palveluista.

Paastorukouksen hengessä pyy
dän, että kaikki piispat, papit ja muut 
viranhaltijat osallistuvat yhdessä seu
rakuntalaisten kanssa talkoisiin uudis
tamaan ja saattamaan rakkaan kirk
komme tilaan, jossa voimme palvella 
Jumalaa ja lähimmäisiämme niin, että 
kirkkomme voisi todella toimia sielun 
sairaalana ja hengellisenä keskuksena 
kaikille.

Paastorukous päättyy toivomuk
seen: Oi, Kuningas ja Herra! Anna mi-
nun nähdä rikokseni ja anna, etten vel-
jeäni enkä sisartani tuomitsisi, sillä siu-
nattu olet sinä iankaikkisesti. Aamen. 

MARKKU NIEMENLEHTO
Diakoniatyön vapaaehtoinen
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Ristisanatehtävän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan mielenkiintoinen kirjapalkinto. 
Lähetä ristikon avainsanat (keltaisella pohjalla) sekä nimesi ja osoitteesi postikortilla 
osoitteeseen Ortodoksiviesti / ristikko, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Vastausten tu-
lee olla perillä 12. toukokuuta mennessä. Ratkaisu sekä voittajan nimi julkaistaan 
4/21-lehdessä 3.6.
 
Edelliseen tehtävään saimme runsaasti vastauksia – kiitoksemme niistä! Onnetar suosi 
Taina Huovista Jämsästä. Hänelle postitimme Pauliina Kainulaisen teoksen Suuren jär-
ven syvä hengitys. Onnittelut!

ORTODOKSIVIESTIN RISTIKKO 3/21

RISTIKKO 2/21 RATKAISU

Seuraavassa numerossa: 
  Perehdymme historia-artikkelissa  

Yrjö Olmarin toimintaan Itä-Karjalassa

 Käymme Haminassa.

  Tapaamme Egyptin kopteja  
Kellokoskella.



Kristus nousi kuolleista 
– totisesti nousi!

Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi!
Kristus är uppstånden – sannerligen uppstånden!

Kristos nouzi kuolennoiz – tovessah nouzi!
Kristas kaggöödi jamm´jest – tuodi kaggöödi!

Hristós voskrése – voistinu voskrése!
Hristós anésti – alithós anésti!

Kristus on ülestõusnud – toesti ülestõusnud!
Christ is risen – indeed is risen!

Hristos a inviat – Adevă rat a înviat! 

Seuraava numero ILMESTYY TO 3.6.  »  Aineiston on oltava toimituksessa viimeistään to 12.5. 
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