
1ANALOGI 1/2010

www.ort.fi /analogiORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI

1 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 11.2.2010

"Netti Herran
  haltuun!"  haltuun!"

Opettaja
Petja Pyykkönen:

SIVUT 4–7

2010

NYT M
UKANA

irro
tetta

va se
urakuntaliit

e



2 ANALOGI 1/2010

1.2010
11.  VUOSIKERTA

    RADIO  TV

SISÄLLYS

Maailman elämän edestä

TÄMÄN LEHDEN ON SINULLE TILANNUT OMA SEURAKUNTASI

   Seurakuntien tapahtumia

    Vakiopalstat    LIITE

 ”Maailman elämän edestä” soitti Urho Lossi Porin kirkon kelloja 13.12. 
klo 15, jolloin kristilliset kirkot ympäri maailman soittivat kelloja ja hälytti-
vät ilmastonmuutoksesta. Urho Lossi siteerasi isä Schmemannin lausumaa 
kellonnyöreistä vetäessään. Kelloja kumautettiin 350 kertaa eli turvallisen 
hiilidioksidimäärityksen ylärajan tuntumaan. 
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4–7 Paastonajan ohjeetkin verkosta
Petja Pyykkösen haastattelu 
Isä Hariton

HENGELLISTÄ OPETUSTA 

9–11 Maahanmuuttajat ja seurakunta
Isä Timo Tynkkynen

KIRKON VIESTINTÄ VAIHEESSA

(1) 12–13 Hyvä viestintä tekee näkyväksi
Mikko Hormio 

(2) 14–15 Tiedotusta ja toimintaa on tarkasteltava 
kokonaisuutena
Mikko Junes

(3) 16–17 Vastuu tiedottamisesta
Isä Harri Peiponen

NYKYAJAN KIRKKOTILAA POHTIMASSA

18–20 Voisiko alttari sijaita keskellä kirkkoa?
Mikko Junes

KARJALAN KANNAKSELLE KUUSI UUTTA KIRKKOA

20–21 Käkisalmen uusi pyhäkkö täyttyi    
joulun juhlijoista
Matti Pulkkinen

TEOLOGIKOULUTUSTA ULKOMAILLA

22–24 Venäläisistä yliopistoista myös teologeja
Rovasti Veikko Purmonen

26 Pehmeä vai kova usko?
Seppo Järvinen

27 Paastolahja Kenian lapsille

8–29 HAMINA / Elämän parhain aika
29 HÄMEENLINNA / Puurojuhla loisti Lucian tuomaa valoa
30 KOTKA / Ystävyys ja yhteisöllisyys vahvistuvat
tiistaiseurassa / Menivätkö apostolit sekaisin?
31 KOTKA / Matka pääsiäiseen / Vinkkejä suuren  
paaston aterioihin
33 LAPPEENRANTA / Nikolaoksen kirkko sai uuden 
ikonostaasin
34 TAMPERE / Päivä paloasemalla ohitti Porissa piparit/ Pyhä
Romanos Veisaaja Porin kirkkoon
35 TAMPERE / Joulujuhlassa tuhat henkeä kirkon kupeessa
35 TURKU / Kirkon stipendi Kaarlo Saarennolle 

3 Pääkirjoitus, isä Hariton
3 Ajassa liikkuu, isä Aki Leskinen
8 Metropoliitalta, Ambrosius
17 Ortodoksit Euroopan
vuorovaikutuksessa
Arkkipiispa Leo
24 Kirkkomusiikin helskyttelyä
Jaakko Olkinuora
25 Luostaripalsta
Nunna Kristoduli
38–39 Lapset ja nuoret
Leena Lomu

Jumalanpalvelukset ja
seurakuntien toiminta

2–4 HAMINA, Kouvola

5–7 HÄMEENLINNA, Forssa

8–10 KOTKA, Loviisa

10–14 LAHTI, Heinola Hyvinkää

14–19 LAPPEENRANTA, Imatra

19–21 TAMPERE, Pori

22–24 TURKU, Rauma, Salo

Seuraava Analogi 2/10 ilmestyy 25. maaliskuuta. Siihen tuleva aineisto on 
jätettävä toimitukseen viimeistään keskiviikkona 24. helmikuuta.

SU 7.2. RADIO klo 11–12 liturgia, Vaasa, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko

SU 14.2. RADIO klo 18.00–18.50 
sovintosunnuntain ehtoopalvelus, Joensuu, 
Johannes Teologin kirkko

TI 16.2. RADIO, iltahartaus, 
rovasti Jarmo Hakkarainen, Joensuu

TI 17.2. RADIO klo 18.00–19.00  
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, 
Hamina, Pietarin ja Paavalin kirkko

SU 21.2. RADIO klo 11–12 liturgia, Oulu, 
Pyhän Kolminaisuuden katedraali

LA 27.2. RADIO, aamuhartaus,  
arkkipiispa Leo, Kuopio

KE 3.3. RADIO klo 18.00–19.00 
ennen pyhitettyjen lahjojen liturgia eli  
paastoliturgia, Kuopio, Pyhän Nikolaoksen 
katedraali 

SU 7.3. RADIO klo 11–12 liturgia,   
Hämeenlinna, Pyhän Aleksanteri Nevskin 
ja pyhän Johannes Krysostomoksen 
kirkko

TI 16.3. RADIO, iltahartaus, kirkkoherra 
Viatcheslav Skopets, Rovaniemi

LA 20.3. RADIO, aamuhartaus,  
pastori Mikael Sundkvist, Lahti

SU 21.3. RADIO klo 11–12 liturgia, 
Ilomantsi, Profeetta Elian kirkko
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Kasvu etelässä
– investoinnit idässä?

Lähimmäisenrakkaus
Viime viikkojen tapahtumat ovat kertoneet karua kertomusta Haitin 
katastrofi sta. Nyt voimme toteuttaa Vapahtajan opetusta lähimmäi-
senrakkaudesta ja antaa apua sitä tarvitseville. Efraim Syyrialainen 
kehottaa paastorukouksessaan meitä anomaan myös rakkauden hen-
keä omaan elämäämme.
       Isä Aki Leskinen

Keskeisten organisaatioiden keskittäminen Kuopioon kertoo karua kieltä siitä, että 
kirkollinen hallintomme on 60 000 jäsenen tarpeisiin nähden raskas ja että sen yl-
läpitoon meillä on monin verroin vähäisemmät resurssit kuin luterilaisella kirkolla. 
Etelän median suunnasta katsottuna voimavarojen sitominen vähenevän ortodok-

sisuuden alueille herättää kuitenkin kysymyksiä. Nythän esimerkiksi Itä-Suomen pieniä orto-
doksisia seurakuntia on pitkään tuettu muiden seurakuntien verotuloilla.

Ortodoksisen kirkon näkymät Suomessa ovat nyt toisenlaiset kuin 50 vuotta sitten, jol-
loin pappisseminaarikin siirrettiin Kirkkonummelta Kuopioon. Nykyään kirkon jäsenmäärä 
kasvaa voimakkaasti eteläisessä Suomessa erityisesti maahanmuuttajien ansiosta, vaikka koko 
kirkon väestökehitys kääntynee parin vuoden kuluessa negatiiviseksi. Lappeenrannassa maa-
hanmuuttajia on jo lähes puolet seurakunnan jäsenistä. Kirkon viriliteetti lisääntyy Helsingin 
hiippakunnassa, kun se samaan aikaan hiipuu vanhoilla Karjalan siirtoväen sijoitusalueilla.

Yksi kirkollisen elämän mittari on jumalanpalveluksiin ja erityisesti liturgiaan osallistumi-
nen. Seurakuntien toimintatilastoista näkyy, että ehtoollisella käynnit ovat lisääntyneet Hel-
singin hiippakunnassa vuodesta 2001 vuoteen 2006 noin 50 prosentilla, kun taas Karjalan 
hiippakunnassa osallistuminen on vähentynyt liki kymmenen prosenttia. Kuopion seurakun-
nassa pudotusta on ollut yli puolet. Ehtoolliskäynnit on tässä yhteydessä suhteutettu toimi-
tettujen palvelusten lukumäärään, ja ne kuvaavat melko hyvin kirkollista aktiivisuutta.

Eteläisen Suomen seurakuntien toimintatarpeet lisääntyvät nopeasti yhä kasvavan maa-
hanmuuton ja maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa on hyvä kysyä, mi-
hin kirkon rajallisia resursseja tulisi oikeastaan suunnata?

Marraskuussa kokoontunut kirkolliskokous käsitteli tiettyjä Kuopion 
keskustalon ja kirkkomuseon investointitarpeita. Museon osalta kyse on pe-
rusnäyttelyn ja toimintakonseptin uudistamisesta enemmän infokeskuksen 
suuntaan. Samassa yhteydessä oli esillä kirkkomuseon laajennushanke, joka 
vaatisi seurakunnilta yhteensä noin parin miljoonan euron lisäpanostusta 
Kuopioon. Tätä varten keväällä ollaan ehkä kutsumassa koolle ylimää-
räistä kirkolliskokousta.

Kuopion mahdollisten investointien lisälaskut lanke-
aisivat pääosin Helsingin hiippakunnan seurakuntien 
maksettaviksi. Sen vuoksi olisi hyvä kuunnella myös 
maksajien mielipidettä. Onko perusteltua suunnata kir-
kon suuria investointeja sinne, missä toiminta näyttää hii-
pumisen merkkejä ja missä kohde ei tavoita valtaosaa jäse-
nistöstä tai ylipäänsä kirkosta kiinnostuneista? Ehkä kirkollisen 
informaatiokeskuksen oikeampi paikka olisikin pääkaupunkiseudul-
la? Kehityksellä on aina suuntansa, ja nyt valittaville uusille kirkollisko-
kousedustajillemme lankeaa suuri vastuu sen tunnistamisesta.

PS. Paaston alussa kysymme, mitä eroa on 
maitolaskulla ja maitopyhälaskulla?

Johannes Siinailaisen 
sunnuntai 14.3.,
ks. selitystä s. 38

sinulle kirkostasi
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A haastattelee

Petja vakuuttaa, että internet on 
hyvin tehokas keino julkaista 
uskonnollisia tekstejä ja kirk-
koon liittyvää materiaalia. 

– Kyllä kirkkoisät olisivat aikoinaan 
pitäneet Jumalan ihmeenä näin nopeaa 
tiedonvälitystä! Miksi me emme sitten 

käyttäisi tätä Jumalan ihmettä täysipai-
noisesti hyväksemme? 

Petja korostaa, että kirkon sanoma 
on ikiaikaista verkossakin.

– Parhainta tietoa internetissä on 
pysyvä tieto, ja mikä onkaan pysyväm-
pää tietoa kuin ortodoksisen kirkon kak-

situhatta vuotta samana pysynyt tieto. 
Sehän on siis mahtavaa internetmateri-
aalia, hän naurahtaa. 

Ortodoksisen kirkon tiedotustoi-
minta on Petjan mielestä parantunut vii-
dessä vuodessa ja erityisesti viimeisten 
kahden vuoden aikana. Silti sen lähtö-
kohdat eivät ole aivan kohdallaan.

– Minua harmittaa, että kirkon tie-
dotuksen kehitystyö on lähtenyt vain ul-
koisesta paineesta ja pakosta eikä sisäl-

Paastonajan ohjeetkin

Opettaja Petja Pyykkönen 
sanoo, että internet tulee 
ottaa kirkon haltuun. Kirkon 
tulee olla siellä mukana ja 
luoda sinne oikeaa sisältöä. 
Näin se tavoittaa myös 
nuoret.

KUVAT: KARI M. RÄNTILÄ

verkosta
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täpäin. Sähköisen viestinnän kehityksen 
pitäisi tapahtua omasta tahdosta, niin 
että kirkko panostaisi siihen koko ajan 
omaehtoisesti.

Kirkon strategian luominen
Petja on toiminut puheenjohtajana kir-
kon sähköisen viestinnän toimikunnas-
sa. Hän toteaa ykskantaan, että kirkon 
sähköinen viestintä kulkee vielä lapsen-
kengissä. 

– Meillä ei ole kovin suurta osaamis-
ta sähköisessä mediassa, siksi sähköi-
seen viestintäämme pitäisi saada lisää 
mediakulttuurin taitavaa työvoimaa. 
Kirkon työntekijöiden valmiuksia pitää 
kehittää lisäkoulutuksella, mutta kirkol-

lista viestintää varten olisi luotava myös 
tarkat ohjeistukset. 

Resurssit ja tavoitteet
Seurakunnissa tulisi kysyä, miksi me tie-
dotamme tai mitä hyötyä siitä on? Petjan 
vastaus liittyy kirkon ydintehtävän tun-
nistamiseen. 

– Yksi suuri tehtävä on sisälähetys-
työ, jossa tiedottamisella on selvä paik-
kansa. Ja mikä onkaan siihen parempi 
väline kuin sähköinen media!

Tässä kuitenkin törmätään kirk-
komme toisenlaiseen johtamiskulttuu-
riin.

– Kirkkomme johdossa ei täysin ar-
vosteta eikä ymmärretä tiedotuksen 
mahdollisuuksia. Moni muu asia menee 
sen edelle. Se ei kuitenkaan ole pelkäs-
tään kirkon johdon ongelma, vaan sitä 
on jokaisessa seurakunnassa. Kun nii-
den verkkosivuja seuraa, ei kirkossa näy-
tä tapahtuvan mitään, koska nettisivuilla 
ei kerrota tapahtumista mitään tai tiedot 
ovat usein vanhentuneita. Vain muuta-
mat seurakunnat päivittävät sivujaan ak-
tiivisesti. Vain tietojen ja uutisten vaih-
tuminen antaa kuvan siitä, että seura-
kunnassa tapahtuu. 

– Jatkuvasti puhutaan, että nuoret 
pitäisi saada mukaan kirkon toimintaan. 
Miksei sitten tiedoteta juuri siellä, missä 
nuoret lukevat seurakunnan tapahtu-
mista? Ja sekin on väärä käsitys, ettei-
vätkö vanhukset lukisi internetistä il-
moituksia. Uusimmat tutkimukset osoit-
tavat nimenomaan, että vanhempi väes-
tö käy eniten lukemassa nettiä, koska 
siitä tulee sille uusi sosiaalinen ulottu-
vuus ja tärkeä sosiaalinen kontaktikana-
va. 

Ortodoksi.netin syntyminen
Pyykkösten perhe – isä Hannu, Petjan 
vaimo Sonja ja veli Ilja – ovat keskei-
sesti mukana myös Ortodoksi.netissä, 

 Petja Pyykkönen on toiminut Mikkelissä lähes viisi 
vuotta luokanopettajana, mutta hänellä on myös histori-
anopettajan pätevyys. Lisäksi hän valmistaa verkkosivuja 
eri yhteisöille perheen omistaman Caramida-yhtiön 
tehtävissä. 

Isänsä sylissä Jaso Pyykkönen oppii jo nettiviestinnän 
aakkosia, vierellä ruutua kurkistaa Joonatan Kuri.

Petja on innokas 
monimedioitten 
puolestapuhuja, jokai-
sella kirkon lehdellä 
tulisi olla aktiivinen 
nettisivusto. Näin ne 
palvelevat parhaiten 
lukijoitaan ja lisäävät 
myös levikkiään.

jonka sivuilta on luettavissa lukuisa 
määrä ortodoksisuutta käsitteleviä artik-
keleita, liturgisia tekstejä ja paljon muu-
ta kirkon elämään kuuluvaa. Sonja ja Ilja 
ovat hoitaneet sivuston teknistä puolta, 
Petja Hannun kanssa sisältöä. Viime ai-
koina on saatu myös muita vapaaehtoi-
sia ortodokseja mukaan talkootöihin, ja 
muutama muukin perheen ulkopuolinen 
hoitaa joitakin julkistamiseen kuuluvaa, 
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kuten oikolukua, kuvien käsittelyä tai 
julkaisusuunnitelmaa. 

Sivuston syntyminen alkoi isä-Han-
nun kirjoituksista.

– Isäni kirjoitteli Wikipediaan orto-
doksisuutta käsitteleviä juttuja. Hän oli 
kirjoittanut jo noin 50 artikkelia, kun ky-
syin, eikö tuolla määrällä voisi tehdä jo 
omaakin sivustoa. Kävin varaamassa 
verkko-osoitteen, ja siitä se lähti käyn-
tiin. Puoli vuotta rakentelimme sivustoa, 
ennen kuin julkaisimme sen vuonna 
2005 pääsiäisenä. Kun katsoo taakse-
päin, niin hurjasti on viidessä vuodessa 
saatu aikaan, tilastojen mukaan 2200 
laajaa artikkelia, sivuja yhteensä yli viisi-
tuhatta.

Kuitenkin Petja huokaa, että pionee-
rityö on vaatinut kaikilta paljon uhrauk-
sia, ja välillä hermot ovat olleet tiukoilla, 
niin kuin usein kutsumustyössä. 

– Kyllä me kuitenkin miellämme tä-
män kutsumukseksemme, Petja miettii.

Kasvatukselliset tavoitteet
Petja luonnehtii Ortodoksi.netin alku-
vaiheen tavoitteita kasvatuksellisiksi, 
koska sivut oli tarkoitettu uskonnonope-
tuksen tueksi. 

– Siitä ne muokkautuivat, koska läh-
dimme yleisön tarpeista kehittämään 
niitä. Alkuperäinen ajatus oli tehdä verk-
kosivut koulun oppimateriaaliksi, mutta 
pian huomasimme, että niitä kävivät 
enemmän lukemassa vain aikuiset, joita 
kiinnostivat tietynlaiset artikkelit, joita 
ryhdyimme tekemään lisää.

– Huomasimme, että varsinkin li-
turgiset tekstit olivat tärkeä aihepiiri, 
jolle oli selvää tarvetta. Liturgisten teks-
tikirjojen painokset olivat loppuneet ei-
kä niitä enää saanut mistään, ja siksi 
päätimme siirtää ne verkkoon. 

Hyvää palautetta
Ortodoksi.netin alkutaipaleen palaute 
oli suurelta osin myönteistä. 

– Kyllä meitä on paljon kannustettu 
eteenpäin, ja se antaa voimaa jatkaa toi-

mintaa. Nykyään verkkosivujamme pi-
detään itsestäänselvyytenä. Silloin alus-
sa, kun materiaalia oli vähän, saimme 
enemmän myönteistä palautetta kuin 
nyt, kun materiaalia on paljon. Yleisön 
vaatimustasokin on ehkä noussut. Toi-
saalta ymmärretään, että sivujen taustal-
la on asiaa harrastava perhe, joka ylläpi-
tää niitä oman jaksamisensa mukaan. 
Ehkä meillä oli aiemmin enemmän aikaa 
tehdä sivuja, ja se oli laadukkaampaa ja 
monipuolisempaa. Onneksi myös ulko-
puoliset avustajat ovat nyt nostaneet en-
tisestään sivuston laatua.

Petja pähkäilee ulkomaanuutisten 
katoamista.

– Kirkossa ulkomaisten ortodoksis-
ten uutisten osalta meillä Suomessa on 
aikamoinen aukko. Paljon tärkeitä uuti-
sia jää meillä tällä hetkellä kertomatta 
resurssien puutteen takia.

– Tätä asiaa pitäisi pohtia enem-
mänkin. Olisi hyvä, että ainakin pääuuti-
set julkaistaisiin suomeksi. Ehkä kirkol-
lishallituksen taholla on liian kovat kri-
teerit siihen materiaaliin nähden, mitä 
uskalletaan julkaista. Tärkeää uutisma-
teriaalia häviää tämän vuoksi. 

– Ostopalveluna uutisvälitystä saisi 
kehitettyä. Mekin mietimme omilla si-
vuillamme, että olisimme ryhtyneet jul-
kaisemaan ulkomaanuutisia ja sitä ko-
keiltiin, mutta meillä on käytössämme 
vain nollabudjetti. Käytännössä mak-
samme kaiken omista varoistamme.

Ortodoksisen kirkon suhtautuminen 
Kun puhe kääntyy kirkon ja virallisen ta-
hon suhtautumiseen Ortodoksi.net-
hankkeeseen, Petja muuttuu selvästi 
mietteliääksi.

– Niin… kirkossa on vain yksilöitä ja 
heidän mielipiteitään, eivätkä he muo-
dosta koko kirkon mielipidettä, tosin 
mielipiteitä on laidasta laitaan. Olemme 
kyllä saaneet henkistä tukea ja selkään-
taputuksia hyvin tehdystä työstä, vaikka 
tietenkin välillä olisimme kaivanneet 
myös yhteistyötä ja konkreettisempaa 
kiitosta. 

Petja kertaa Ortodoksi.netin tukihis-
toriaa ja toteaa, että he ovat muutaman 
kerran pyytäneet kirkollishallitukselta ja 
kirkossa toimivilta säätiöiltä avustusta 
verkkosivujen yleiseen ylläpitoon sekä 
joihinkin projekteihin, esimerkiksi uu-
tispalvelun toimintaan. 

– Ainoa mihin olemme saaneet, oli 
Minean ja Oktoekhoksen, Euhologionin 
ja Vigilian käsikirjan tekstien muutaman 
tuhannen sivun julkaisukuntoon saatta-
miseen annetut reilut tuhat euroa. Ky-
seessä näyttikin olevan vain nimellinen 
tuki. Viimeiseen kahteen vuoteen en ole 
viitsinyt enää edes hakea. 

– En tiedä, mihin hakemustemme 
huono vastaanotto perustuu. Meihin 
suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Kaikki 
kirkon työntekijät myöntävät, että sivus-
toamme tarvitaan, mutta sitten kiinnos-
tus loppuu eikä tukea anneta. 

Muuttuva verkko
Ortodoksi.net on osaltaan selvästi pysty-
nyt muuttamaan kirkon työntekijöitä 
myönteisiksi internetiä kohtaan. Alku-
vaiheessa esimerkiksi Suomi24-keskus-
telupalsta muokkasi mieliä kielteisiksi 
internetiä kohtaan, koska palstalla rii-
dellään paljon. 

– Silloin alkuaikoina internetiä pi-
dettiin synninpesänä, mutta nyt on huo-
mattu, että siellä voi olla muutakin ja 
erilaista sisältöä kuin vain synnillistä tai 
riitaa. Kyse onkin siitä, mitä sinne verk-
koon tuotetaan. Meidän pitää kysyä it-
seltämme, miksi lehtikioskissakin myy-
dään pornolehtiä, mutta ei ortodoksisia 
lehtiä? Me emme voi julistaa koko inter-
netiä syntiseksi sen takia, että me emme 
itse ole siellä mukana.

Kirkkokin avautuu
Sähköinen viestintä tekee mahdolliseksi 
kirkon avoimuuden. Avoin kirkko pystyy 
käsittelemään vaikeatkin asiat ja anta-
maan ulospäin terveen kuvan itsestään, 
mikä kannustaa liittymään kirkon jäse-
neksi ja motivoi toimimaan sen aktiivi-
sena ja tarpeellisena osana. Tätä Petja 
pitää tärkeänä.

– Nyt kirkolliskokouksen jälkeen 
onkin asiakirjoja ryhdytty laittamaan 
nettiin. Olisi ollut varsin fi ksua kirkollis-
hallituksenkin ymmärtää, että asiakirjo-
jen saaminen verkkoon on nykypäivää, 
niin ettei sitä tarvitse jonkun toisen tulla 
sille kertomaan. 

– Kun kirkossa saamme sähköisen 
viestinnän toimimaan, loksahtaa moni 
asia paikoilleen, esimerkiksi se avoi-
muus, jota kirkolliskokouskin on vaati-
nut jo pitkään. Kyllä kirkon johdossa on 
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tällä hetkellä hieman asennevammaa 
avoimuuden suhteen. Se näkyi viime kir-
kolliskokouksessakin esimerkiksi piis-
painkokouksen pöytäkirjojen toimitta-
misesta kirkolliskokousedustajille käy-
dyssä keskustelussa. Sitähän kaikki 

Avoin kirkko pystyy käsittelemään
vaikeatkin asiat ja antamaan ulospäin 

terveen kuvan itsestään. 

edustajat kannattivat lukuun ottamatta 
piispoja. Tämä kertoo jotakin meidän 
johtomme asenteesta avoimuuteen. 

Silti Petja haluaa korostaa, että kaik-
keen uuden teknologian käyttöönottoon 
liittyy aina ahdistuneisuuden aika, mut-

ta siitä huolimatta kirkon viestinnän on-
gelmat pitää tunnustaa. 

– Erityisesti kirkon johdon täytyy 
tunnustaa, että kirkossa on joitakin on-
gelmia. Jos koko ajan sanotaan, ettei 
meillä ole ongelmia, niin ei niitä voida 
korjatakaan. Ei pidä häpeillä sitä, että jo-
kin asia on huonosti. Se täytyy tunnustaa 
ja miettiä ratkaisukeinoja. 

Strategiatyön suuntia
Tiedotuksen käytännön uudistuksia voi-
sivat olla aktiivisesti toimivat sähköiset 
postituslistat, joita suunnataan erilaisille 
ryhmille. Petja myös muistuttaa, että 
kirkon viestintästrategiaa laadittaessa 
pitäisi ehdottomasti ottaa mallia muista 
kirkoista ja uskonnollisista yhteisöistä. 
Näin kirkko voi saada jo koeteltua tietoa 
hyödykseen. Mutta erityisesti hän pai-
nottaa, että kirkon tiedotuksesta vastaa-
ville tulisi saada lisää koulutusta. Hän 
myös sanoo, että jokaisen kirkon työnte-
kijän tavallisen työpäivän tulisi liittyä 
jollakin tavoin tiedotukseen. 

– Tiedotusta ei voi koskaan olla lii-
kaa. Jos haluamme, etteivät ihmiset eroa 
kirkosta tai että heitä tulee enemmän ta-
pahtumiin, niin yksi lääke siihen on tie-
dottaa enemmän! 

Seuraava ratkaistava kysymys onkin 
se, missä välineissä tiedotamme. Perin-
teisen lehti-ilmoittelun lisäksi joudum-
me koko kirkossa nyt paljon tarkemmin 
miettimään netti-ilmoittelun uusia mah-
dollisuuksia. 

– Meidän tulisi pohtia kirkon ja seu-
rakuntien tiedottamista Facebookissa tai 
Twitterissä, missä nuoret nykyään liik-
kuvat. Kysyisin oikeastaan niin päin, että 
miksi meidän ei pitäisi tiedottaa Face-
bookissa, kun jo suurimmilla yrityksillä 
on tiedotus siellä? Siellä ovat myös nuo-
ret, mutta miksi kirkko ei mene sinne? 
Hyvin monet ihmiset ovat jo valinneet 
sen tiedotuskanavakseen, mutta sekin 
näyttää vaativan meiltä ajattelutavan 
muutosta, Petja huokaisee. 

   Isä Hariton
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MMetropoliitalta

Siunaa, oi Herra, hyvyydelläsi

Näillä kirkkoveisun sanoilla rukoilemme jo-
kaisen vuoden alussa. Me saamme yhtä hy-
vin pyytää Kaitselmuksen siunausta eteen-
päin vuoden varrella, sillä onhan aika Ju-

malan meille antamaa.
Elämämme ytimeen kuuluu se, että suunnittelem-

me elämäämme. Osana sitä on myös lupauksien ja pää-
töksien tekeminen tulevaisuuden suhteen. Näin on hy-
vä, koska elämä edessäpäin ei ole kohtalon oikkuja eikä 
myöskään vain reagointia siihen, mitä ympäristö tarjo-
aa.

Kristillisellä kirkolla ei ole mitään pelättävää tule-
vaisuuden suhteen. Tiedämme ja koemme, että elämä 
on Jumalan kädessä. Mitä sitoutuneemmin elämme 
osana seurakuntaa, sitä turvallisemmin katsomme 
huomiseen, alkavaan vuoteen. Yhteisessä jumalanpal-
veluksessa on jo myös iankaikkisuus läsnä olevaa. Sen 
liturgisessa kauneudessa ja pyhyydessä koemme Ju-
malan valtakunnan murtautumisen tähän kuluvaan ja 
hauraaseenkin aikaan.

Elämän ja todellisuuden tulkinnassaan kirkko no-
jaa omaan historialliseen kokemukseensa. Sen ytimes-
sä on Jumalan tuleminen ihmiseksi Kristuksessa. Hel-
luntaista ja apostolien ajasta jatkuu kirkon elämä kat-
keamattomasti hengellisten opettajien, pyhien isien ja 
äitien, opastuksessa. Jokainen meistä – voimiemme ja 
avoimuutemme mukaan – on mukana tällä matkalla 
tulevanakin vuotena.

Pelastushistoria jatkuu
Eikä tässä kaikki. Kristillinen ”pelastushistoria” jatkuu 
myös toiseen suuntaan. Vanhan testamentin hengellis-
ten esivanhempien, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin, 
ajoista sama Jumala johdatti kansaansa eteenpäin. Jo 
silloin usko Jumalan kaitselmukseen auttoi kestämään 
lukemattomia epäinhimillisiäkin kohtaloita. Heidän-
kin kokemuksenaan oli, että vaikka koetteleekin, niin 
ei hylkää Herra. 

Kristillinen usko on luottamusta Jumalan johda-
tukseen ja varjelukseen, joka kannattelee mennyttä, 
nykyisyyttä ja tulevaa. Niinpä se on meidänkin hengel-
listä historiaamme ja samoin tätä päivää. Siinä ovat 
nytkin osallisina näkymätön todellisuus, enkelit, muut 
ruumiittomat taivaalliset voimat sekä pyhät ihmiset. 
Myös kuolonuneen nukkuneet omaiset ja ystävät Kris-
tuksen rakkaus sulkee piiriinsä.

”Siunaa, oi Herra, hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto.”

Usko ei ole pohdiskelua
Näin ollen kristillinen usko ei syvässä mielessä ole vä-
hääkään jotain fi losofi sta tai metafyysistä pohdiskelua. 
Meitä ei siksi ainakaan hengellisessä mielessä hyödytä 
esimerkiksi tämän päivän kinastelu luomisopin (krea-
tionismin) ja evoluution suhteesta.

Kristillisen kirkon olemus ei myöskään ole sen tule-
vaisuuden näkökulmasta käsin riippuvaista kunkin ai-
kakauden esiin nostamista aatteellisista tai moraalisista 
haasteista.

Silti päänsärkyjä on kyllä tarjolla niille, jotka eri ta-
voin haluavat kutistaa kristillisen uskon universaalin to-
dellisuuden ja toivon johonkin konkreettiseen poliitti-
seen tai taloudelliseen ideologiaan. Kirkkojen välisestä 
vuorovaikutuksesta meillekin on tullut myös toisentyyp-
pisiä kipupisteitä, vaikkapa kysymyksissä pappeuden 
olemuksesta tai inhimillisen seksuaalisuuden luontees-
ta. 

Kristityillä ei pelättävää
Kaikki nämä kysymykset ovat silti tärkeitä. Niiden poh-
diskelun kautta kulloinkin etsimme omassa ajassamme 
kirkon paikkaa, läsnäoloa, todistusta ja vuorovaikutusta. 
Haemme vastausta siihen, miten Kristuksen seuraami-
nen voisi kannustaa meitä kulkemaan käsi kädessä eri-
laisten ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa nöyrällä 
ja avoimella mielellä, järkkymättömällä toivolla ja läm-
pimällä rakkaudella.

Tässä meillä kristityillä on aina varaa toinen tois-
temme kohtaamiseen. Onhan kirkon historiallinen to-
dellisuus ja elävä usko aina luonteeltaan universaalia ja 
sen keskeiset ihanteet ja arvot samoja vuosituhannesta 
toiseen. Tiukan paikan tullen hengelliset isät ja äidit va-
litsivat vallankäytön sijaan kärsimyksen ja marttyyriu-
den. Tämäkin on jokaisen meidän hyvä muistaa.

Näitä teemoja on päivälehtien artikkeleissa ja ylei-
sönosastoilla jälleen viime aikoina runsaasti käsitelty. 
Kristityillä ei kuitenkaan ole pelättävää uskonnollisen 
moninaisuuden ja aatteellisen ateismin uudessa nousus-
sa eikä erilaisissa moraalisissa kädenväännöissä, kun 
kirkon hengellinen ydin on vahva ja turvallinen, ja py-
symme sen elävinä jäseninä.

    Metropoliitta Ambrosius



9ANALOGI 1/2010

Hengellistä opetusta



Maahanmuuttoliike alkoi vä-
hitellen näkyä 1980-luvun 
lopussa ja jatkuu edelleen-
kin. Seurakunta on kasva-

nut reilun 1200 hengen yhteisöstä yli 
kuudella sadalla henkilöllä. Vuoden 
2009 aikana seurakuntaan liittyi yli kuu-
sikymmentä maahanmuuttajaa, joista 
osa on asunut alueellamme jo useam-
man vuoden. Muuton perusteena usein 
on ollut avioliitto suomalaisen miehen 
kanssa tai paluumuuttajan statuksella 
maahan saapuminen. Harvoin kyseessä 
on työperäinen muutto tai opiskelu. Pää-
asiassa seurakuntamme uudet jäsenet 
ovat venäjänkielisiä maahanmuuttajia. 
Heitä yhdistää kieli ja uskonto, mutta 
taustaltaan he edustavat monia eri kan-
sallisuuksia.

Kulttuurien kohtaaminen
Olemme väistämättä joutuneet tilantee-
seen, jossa erilaiset kulttuurit ja kielet 
kohtaavat. Vastaavanlaisessa tilanteessa 
oltiin sotavuosien jälkeen, jolloin van-
haan Lappeenrannan seurakuntaan 
muutti suuri joukko karjalaisia evakkoja. 
Nyt kuitenkin kehitys rakentuu toisen-
laisesta lähtökohdasta, jossa seurakunta 
on vakiintunut ja sillä on vahva pohja. 
Tämä näkyy konkreettisella tavalla 

Maahanmuuttajat
  ja seurakunta

Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan erityispiir-
teenä on huomattavan suuri maahanmuuttajien määrä. 
Nykyisellään maahanmuuttajia on kokonaisväestöstäm-
me lähes 40 %, mikä on suurin suhteellinen määrä ver-
rattuna mihinkään toiseen seurakuntaan. Tässä suhtees-
sa olemme poikkeuksellisessa asemassa verrattuna 
muihin Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntiin, kir-
joittaa kirkkoherra Timo Tynkkynen.

muun muassa jumalanpalvelusten li-
sääntymisellä. Nykyisin toimitamme 
kerran kuukaudessa molemmissa kir-
koissamme myös slaavinkielisen liturgi-
an, ja muissakin jumalanpalveluksissa 
voidaan kuulla eri kieliä. Papistolle ja 
kaikille työntekijöillemme on ollut haas-
teellista kohdata suuri joukko uusia seu-
rakuntalaisia. Kirkon perusolemukseen 
kuuluu ykseys, ja onkin tärkeää, että eri-

kielisistä toiminnoista huolimatta koem-
me kaikki kuuluvamme yhteen Kristuk-
sen kirkkoon ja laumaan.

Uusi vaihe seurakunnan elämässä 
on nähtävä ensisijaisesti suurena rikkau-
tenamme. Aluksi uusien asioiden koh-
taaminen voi olla hämmentävää ja vie-
rastakin. Uskonnollisessa vähemmistös-
sä eläminen on aina tietyllä tavalla haas-
teellista, ja oma yhteisö saattaa tuntua 
turvalliselta silloin, kun se on rajattu 
vain tuttuun ihmisjoukkoon. Kun tällai-
nen yhteisö saa uusia jäseniä, niin silloin 
vakiintuneet rakenteet muuttuvat, mikä 

voidaan kokea myös uhkana. Avoimuus 
uusia tulijoita kohtaan on kädenojennus, 
joka aina jossain vaiheessa koituu yhtei-
seksi siunaukseksi. Kirkko ja seurakunta 
eivät ole minkään ryhmän yksityisyyttä, 
vaan olemme kokonaisuus, jossa jokai-
sella jäsenellä on oma tehtävänsä ja oi-
keutuksensa.

Maahanmuuttajalle seurakunta on 
ensisijaisesti kirkon jumalanpalveluselä-

  Lappeenrannan seurakuntasalilla kirkkokahvilla slaavinkielisen liturgian jälkeen isä Timon (vas.) seurassa 
Valamossa avustanut puolalainen pappismunkki Dionisij ja seurakuntalaisia.

VALENTIN DZHANKHOTOV



10 ANALOGI 1/2010

män ympärille rakentuva hengellinen 
yhteisö, ei niinkään hallinnollinen tai ju-
ridinen yksikkö. Tämä näkökulma voi 
auttaa myös meitä itseämme syventä-
mään omaa suhdettamme hengellisyy-
teen ja sen keskeisiin arvoihin. Elävä yh-
teys kirkon hengelliseen elämään tekee 
meistä aitoja kristittyjä; tätä aktiivisuut-
ta moni maahanmuuttajaseurakuntalai-
nen osoittaa uskollisella tavalla osallis-
tumalla jumalanpalveluksiin. Sama 
Kristuksen kutsu kehottaa meitä kaikkia 
toimimaan yhtäläisellä tavalla. 

Eroavaisuudet voivat luoda  
jännitteitä
Joskus emme osaa tunnistaa puolin tai 
toisin erilaisista kulttuuritaustoista joh-
tuvia tapoja toimia. Aikataulu voi olla 
hyvinkin joustava ja suhteellinen käsite 
ulkomaalaiselle, kun me taas suomalai-
sen käytännön mukaisesti olemme hy-
vinkin tarkkoja sovituista ajoista. Papis-
to onkin jo oppinut joustamaan aikatau-
luissa, ja usein toimitusten alku saattaa-
kin viivästyä. Olennaisinta ei olekaan ai-
ka, vaan iankaikkisuuden kohtaaminen 
pyhissä toimituksissa.

Mentaliteetin eroavaisuudet ovat 
myös hyvin nähtävillä: useimmiten maa-
hanmuuttaja puhuu paljon ja joka tilan-
teessa, kun taas suomalainen helposti 
väistyy ja on hiljaisempi. Käytännön ti-
lanteet auttavat meitä kohtaamaan toi-
nen toisemme. Vaikka toimintamalleissa 
on eroavaisuuksia, meitä kaikkia yhdis-
tää yhteinen uskonperintö. 

Uusien seurakuntalaisten mielissä 
kunnioitusta herättää perusväestön si-
toutuminen omaan uskoon ja ortodoksi-
suuden säilyttäminen sukupolvelta toi-
selle. Tämä on ehkä yksi asia, jota olem-
me voineet pitää itsestään selvyytenä, 
mutta erilaisista olosuhteista saapuva 
ihminen näkee tämän erilaisesta näkö-
kulmasta ja pitää sitä erittäin arvokkaa-
na seikkana.

Erilaisista taustoista lähteneiden ih-
misryhmien keskinäinen kanssakäymi-
nen vähentää ja poistaa mahdollisia epä-
luuloja ja jännitteitä. Jumalanpalveluk-

sissa ja seurakunnallisissa toiminnoissa 
kohtaamme toisiamme, ja kun opimme 
näkemään tapojen ja kielien takaa aidon 
ihmisen, ymmärrämme kohtaavamme 
Jumalan luomuksen, joka kantaa samaa 
Pyhän Hengen elävöittämää Jumalan 
kuvaa ja kaltaisuutta kuin me itsekin. 

Venäläisenä maahanmuuttajana 
Suomessa
Suurin osa maahanmuuttajistamme hal-
litsee aluksi vain venäjän kielen; yhteis-
kunta kuitenkin tukee kieliopintoja kou-
lutuksen ja kurssien avulla. Ongelmana 
monelle maahanmuuttajalle on löytää 
omaa koulutustaan vastaavaa työtä. Ylei-
sestikin työllistyminen on vaikeampaa 
kuin muulla väestöllä. Usein työpaikan 
saanut maahanmuuttaja tekeekin aivan 
muuta työtä kuin mihin hän on alun pe-
rin saanut koulutuksensa. Tällä voi olla 
voimakas vaikutus ihmisen itsetuntoon, 
koska usein ympäristö arvostelee ja ar-
vostaa ihmistä hänen ulkonaisen ase-
mansa perusteella.

Kristuksen evankeliumin perusope-
tuksen mukaisesti jokainen yksilö on Ju-
malan edessä tasavertainen riippumatta 
hänen asemastaan, koulutuksestaan tai 
varallisuudestaan. Seurakuntaan ja 
omaan uskonnolliseen yhteisöön hyväk-
sytyksi tuleminen auttaa rakentamaan ja 
vahvistamaan myönteisellä tavalla itse-
tuntoa. Tässä työssä voimme pyrkiä aina 
hyvään tulokseen kohdatessamme uusia 
kirkon jäseniä. 

Kieli on kaiken kaikkiaan äärettö-
män tärkeä identiteetin ylläpitämisen 
väline; se on myös syvimpien tunteiden 
ja erityisesti hiljaisen rukouksen tulkki. 
Vaikka ulkomaalaistaustainen maahan-
muuttaja oppisi hallitsemaan suomen 
kielen täydellisesti, hänen sielunsa lii-
kuttuu ja elää erityisesti äidinkielisten 
ilmaisujen kautta. Tämän vuoksi on hy-
vin arvokasta, että voimme antaa näitä 
mahdollisuuksia syvimpien hengellisten 
tunteiden ilmaisemiseen omalla äidin-
kielellä. Jumalanpalveluksissa joskus 
kuultava vieras kieli ei vie meiltä pois ru-
kouksen mahdollisuutta, se voi jopa ha-
vahduttaa meidät heräämään oman ru-
kouksen syventämiseen.

Suomalaisena koemme yhteiskunta-
järjestyksemme toimivan moitteetto-
masti ja yksinkertaisesti, mutta maahan-
muuttaja saattaa nähdä järjestelmämme 

suurena byrokraattisena verkostona. Tä-
mä onkin aivan ymmärrettävää, sillä 
maahanmuuttajalle koko suomalainen 
viranomaisjärjestelmä on täysin vieras ja 
kaikki asiat on opeteltava uudestaan. Pa-
pistolta usein kysytään neuvoa erilaisten 
käytännöllisten yhteiskunnallisten asioi-
den hoitamiseen. Tässä emme aina ole 
riittävän ammattilaisia, mutta ainakin 
osaamme ohjata asioiden hoidossa 
eteenpäin.

Koulujärjestelmämme ottaa huomi-
oon maahanmuuttajalapset ja pyrkii tar-
joamaan heille erityisiä valmentavia 
luokkia, jotka tähtäävät hyvän kielitai-
don saavuttamiseen, jotta koululainen 
pärjää myöhemmin opinnoissaan. Heik-
koutenamme Etelä-Karjalassa on tutki-
mustenkin mukaan todettu piilorasismi, 
joka ilmenee välillisesti negatiivisena 
suhtautumisena uuteen väestönosaan. 
Seurakunnassa tällaiselle ei ole tilaa, 
vaan kohtaamme toinen toisemme sa-
manarvoisina kristittyinä. 

Uskonnonopetuksessa voi joskus 
syntyä käytännön ongelmia. Ortodoksi-
set oppilaat ovat pienryhmiä omissa 
kouluissaan, ja uskontoryhmien sisälle 
voi rakentua omia vähemmistöjä. Suo-
menkieliset ortodoksikoululaiset saatta-
vat joutua omassa uskontoryhmässään 
vielä omaksi vähemmistökseen runsaan 
maahanmuuttajalapsimäärän keskellä.

Maahanmuuttajalla onkin usein 
edessään vaikea kysymys hyväksytyksi 
tulemisen tunteesta. Joskus olen koh-
dannut maahanmuuttajia, jotka ovat 
voineet tulla hyväksytyksi uudessa koti-
maassaan vasta silloin, kun he ovat 
muuttaneet nimensä, kieltäneet taustan-
sa, menneisyytensä ja kielensä sekä us-
kontonsa. Tällaisessa tapauksessa ihmi-
sestä on riisuttu kaikki olennaiset omaan 
persoonaan liittyvät vahvuustekijät, mi-
kä voi johtaa syviin mielenterveydellisiin 
ongelmiin. 

Maahanmuuttajat ja uskonto
Yleisesti ottaen venäläinen maahan-
muuttaja suhtautuu myönteisesti uskon-
toon, vaikka hän ei itse olisi aktiivinen 
kirkossakävijä. Neuvostovallan yrityk-
sistä huolimatta kirkkoa ja uskoa ei on-
nistuttu tuhoamaan, ja uskonnollisuu-
den pohjavire on säilynyt ihmisissä. 
Saamme jatkuvasti vastaanottaa seura-
kuntaan uusia jäseniä, jotka on kastettu 

Hengellistä opetusta...

Maahan-
muuttajat... 
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oppitunneilta kotiin vietäväksi. 

Venäjällä, mutta jotka eivät ole saaneet 
kirkollista opetusta. Tässä seurakunnal-
la onkin merkittävä kasvatustehtävä.

Meidän tehtävänämme on tukea ter-
veellisen uskonnollisuuden kasvatusta ja 
olla avoimia uusille ihmisille. Oma hyvä 
ja kannustava esimerkkimme seurakun-
talaisina on mitä parhainta kasvatustyö-
tä. Uskollisuutemme omalle kirkolliselle 
perinteellemme herättää aina myönteis-
tä kunnioitusta ja arvostusta. Seurakun-
tana olemme kuitenkin vain yksi tekijä 
maahanmuuttajien parissa; valitettavas-
ti sieluista käydään myös kamppailua, 
mutta vahvuutenamme onkin juuri orto-
doksisuus. Universaali kirkkomme on 
avoin kaikille sen suojiin saapuville. Tä-
mä antaa myös haasteen jokaiselle kir-
kon jäsenille: Kuinka me itse elämme 
ortodoksisen perinteen mukaista elämää 
ja missä suhteessa rohkenemme toteut-
taa evankeliumin kutsua jokapäiväisessä 
elämässämme?

Tärkeää on myös huomioida, että ot-
taessamme vastaan uusia seurakuntalai-
sia, emme toimi yksisuuntaisella vuoro-
vaikutustavalla. Jokaisessa seurakun-
nassa noudatetaan yleisiä kirkollisia pe-

rinteitä ja myös paikallisia traditioita. 
Nämä ovat usein kantava voima yhteisön 
elämässä. Meidän on myös osattava hy-
vällä tavalla opettaa ja ohjata uudet seu-
rakuntalaiset tuntemaan nämä kunnioi-
tettavat ja arvokkaat tavat, koska ne aut-
tavat yhteensulautumisessa perusväes-
tön ja uuden väestön välillä. Tämä näkö-
kulma auttaa perusväestöä vahvista-
maan omia hengellisiä juuriaan ja luo 
myös turvallisuuden tunnetta uusille 
seurakuntalaisille.

Kuinka seurakunnassa on toimittu?
Ensinnäkin on todettava, että maahan-
muuttajien runsas määrä seurakunnassa 
on lisännyt monia toimintoja. Perusvä-
estön toimintaa ei kuitenkaan ole mil-
lään tavoin vähennetty ja resursseja siir-
retty uuden väestönosan tarpeisiin. 
Päinvastoin suomenkielistä toimintaa 
pyritään kehittämään yhä monipuoli-
semmaksi ja ohjaamaan myös maahan-
muuttajia osallistumaan tähän työhön. 
Perusväestön ylläpitämät seurakunnalli-
set toiminnot ovat tärkeässä opetus- ja 
kasvatustehtävässä. Niistä aktiiviset 

Kauppaamme 
pääset kätevästi 
raitiovaunulla 6.

Tule käymään myymälässämme tai tee ostokset 
vaivattomasti verkkokaupassa ilman ruuhkia.

TERVETULOA MYYMÄLÄÄMME: Hietalahdenranta 13, Helsinki
puh. 020 754 2350  I  ma-pe 9-17  I  www.kotimaakauppa.fi 

Anthony de Mello

Viisauden Viisauden välähdyksiävälähdyksiä
Minuutin viisauksia. Nopeasti luettavia 
lähtökohtia mietiskelyyn. 
De Mello teroittaa 
läsnäolon ja tietoisuuden 
merkitystä ihmiselle, 
joka elää Jumalan 
yhteydessä. Kymmenes, 
korjattu painos. 
24,90 €
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MARIANSAIRAALA
PORKKALANKATU

Koko Pyhä Raamattu 
Vanhan ja Uuden testamentin rinnalla nyt myös Vanhan testamen-
tin apokryfi kirjat. Sisältää myös nelivärikartat, laajat uudistetut 
hakemistot sekä johdannot apokryfi kirjoihin. Lankasidotussa 
 Raamatussa on taipuisat keinonah-
 kakannet ja kaksi lukunauhaa.

Klassikko 49,90 €
Kaksivärinen Raamattu reunahakemistolla.

Kyyhkynen 27,90 €
Kannessa on kaunis kyyhkysen siluetti. 

Kyyhkynen 43,90 €
Reunahakemistolla.

maahanmuuttajat ottavat mallia toteut-
taessaan omaa toimintaansa. 

Venäjänkielisille maahanmuuttajille 
on järjestetty kumpaankin kirkkoomme 
kerran kuukaudessa slaavinkielinen li-
turgia, ja he voivat pyytää myös kaikkia 
kirkollisia toimituksia omalla kielellään. 
Seurakuntamme yksi vahvuustekijä on-
kin se, että voimme varsin kattavasti pal-
vella eri kieliä puhuvia seurakuntalai-
siamme. Jumalanpalvelusten tarpeisiin 
on syntynyt kaksi venäjänkielistä kirkko-
kuoroa ja lastenkerhot. 

Olemme pyrkineet aktivoimaan 
maahanmuuttajia oman toiminnan ke-
hittämisessä, ja näitä toimintoja vetävät-
kin maahanmuuttajat itse. Heidän kes-
kuudestaan löytyy eri alojen lahjakkaita 
ammattilaisia, jotka voivat hyödyntää 
osaamistaan seurakunnan toimintojen 
järjestelyissä. Tämä myös auttaa heidän 
kotoutumisessaan. Jokainen seurakun-
talainen voi osaltaan olla avuksi tässä 
tärkeässä kotouttamistyössä, joka vah-
vistaa seurakuntaamme ja samalla koko 
kirkkoamme monilla eri tasoilla.

   Isä Timo Tynkkynen
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Arkielämämme medioituu – ku-
ten on nykyään fi inisti tapana 
sanoa. Aivan rutiininomaisesti 
monet meistä katsovat säätie-

dot ensin netistä ja sitten vasta kääntä-
vät katseensa ikkunasta ulos. Yhtiötä, 
yhteisöä ja jopa ihmistä ei tunnu olevan 
olemassakaan, jos se tai hän ei näy vies-
tintävälineissä.

Medioituvassa maailmassa ortodok-
sinen kirkko suunnittelee viestintäänsä. 
Kirkko pyrkii olemaan liikkeellä ”oike-
aan aikaan” ja ”oikealla tavalla”.

Oikeaan aikaan toimiminen edellyt-
tää, että viestijä eli kirkko on aktiivinen 
jatkuvasti. Tämä johtuu siitä, että nyky-
maailmassa viestijä ei voi itse päättää, 
koska asiat tulevat julkisuuteen. On hy-
väksyttävä, että muiden aikataulut, halut 
ja antipatiat määräävät suuressa määrin 
sen, millä tavalla meistä puhutaan.

Oikealla tavalla viestiminen taas 
edellyttää kykyä toimia kahdella tavalla 
yhtä aikaa. 

Ensinnäkin kirkon viesti ansaitsee 
oman journalistisen äänen, kuten laa-
dukkaan jäsenlehden. Omalla äänellä 
tarjotaan tosiasioita julkisen keskuste-

1 .  Kirkon viestintä vaiheessa

Analogin viestintästrategian teemanumero tarkastelee 
kirkon viestinnän kehittämistä ja sen perusteita. Lehden 
kansijutun (sähköinen viestintä) lisäksi teemaan sisältyy 
kolme osaa, (1) seurakuntalehtien näkökulma, (2) kirkon 
verkkoviestinnän ongelmat sekä (3) kirkollishallituksen 
tiedotuksen linjaukset.

Hyvä viestintä
tekee
näkyväksi
Hyvän viestinnän 
tunnistaa siitä, että 
tarjolla on kiinnosta-
vaa keskusteltavaa, 
halua sanoa kiinnosta-
vat asiat ääneen ja työ-
kalut viestinnän to-
teuttamiseen. 
Kirkollisessa viestin-
nässä on kaikkea tätä 
mutta myös suuria 
puutteita, kirjoittaa 
Kotimaa-Yhtiöiden 
kustantaja Mikko 
Hormio.

lun pohjaksi ja ehkä pieneltä osalta ohja-
taankin keskustelua. Samaan aikaan on 
kuitenkin pystyttävä osallistumaan sel-
laiseen julkisuuteen, jota ei voi hallita ja 
jonka näkyvyys on moninkertainen 
omaan viestintään nähden. Ja osaami-
sen lisäksi on oltava halua toimia, esi-
merkiksi ottaa kantaa ikäviin kysymyk-
siin.

Viestinnän paikka johdon rinnalla
Tiedottajat ja toimittajat jäävät työssään 
usein juoksupojan asemaan. He löytävät 
itsensä kiikuttamasta muiden antamia 
pikkutehtäviä eivätkä pääse toteutta-
maan omaa ammattiaan, omaa ammatti-
taitoaan.

Tähän virheeseen kirkolla ei ole va-
raa.

Viestinnän paikka organisaatiossa 
on korkeimman johdon rinnalla. Sisäl-
lölliset päätökset kuuluvat johdolle, 
mutta viestintä antaa asiantuntemuk-
sensa johdon käyttöön ja vastaa siitä, et-
tä yhteisön ”tarina” pysyy yhtenäisenä.

Kuulostaa helpolta järjestelyltä. 
Mutta ei: monissa organisaatioissa johto 
pelkää viestintää, viestinnällistä työotet-
ta ja viestijöitä ihmisinäkin.

Ortodoksisen kirkon kannattaisi 
harkita viestintäkysymysten keskittä-
mistä viestinnästä vastaavalle päälliköl-
le, joka yhdessä piispojen kanssa vastaisi 
julkisuuteen annettavista lausunnoista 
ja viestinnän kokonaiskuvasta.

Lehdet menestyvät hyvin
Sanomalehdillä menee Suomessa huo-
nosti, mutta aikakauslehdet sekä asia-
kas- ja järjestölehdet menestyvät. Luki-
jatutkimusten mukaan niitä arvostetaan 
ja niitä halutaan lukea entistä enemmän. 
Lehdiltä vaaditaan kuitenkin laatua. Pie-
net ja vaatimattoman näköiset lehdet ei-
vät houkuttele ihmisiä, jotka ovat tottu-
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neet erittäin näyttävään ja ammattitai-
toisesti toteutettuun lehtitarjontaan.

Myös alle 35-vuotiaat arvostavat ja 
lukevat asiakaslehtiä, koska he eivät ai-
empien sukupolvien tapaan tilaa mak-
sullisia lehtiä. 

Siksikin seurakuntien jäsenlehdet 
tai mieluummin koko kirkon yksi yhtei-
nen jäsenlehti on nykyaikainen ja erit-
täin hyvin jäsenet tavoittava kanava. 
Omalla nimellä varustettu postiluukusta 
putoava lehti muistuttaa joka ilmesty-
miskerralla kirkon jäsenyydestä ennen 
kuin lehti edes avataan.

Internet-näkyvyys kaipaa selvää 
suunnitelmaa siitä, mitä sivuilla todella 
tarjotaan. Lehti nimittäin tulee ihmisen 
luo postissa, mutta verkkosivuille pitää 
hakeutua. Tämän vuoksi on selvitettävä, 
mitä tietoa kirkon jäsenet ja kirkosta 
kiinnostuneet verkossa todella tarvitse-
vat. Internetiin ei pidä mennä vain kerto-
maan itselle tärkeitä asioita – verkossa ei 
ole elämää ilman ”asiakaslähtöisyyttä”.

Oikeassa olemisen rasite
Paljon puhuttu asiakaslähtöisyys säräh-
tää monen korvaan, kun puhutaan kir-
kollisesta elämästä. ”Ei meillä ole asiak-

kaita vaan seurakuntalaisia”, tai ”Onko 
asiakas muka aina oikeassa?”

Parempaakaan sanaa ei ole keksitty, 
joten tähän muotifraasiin on tyytymi-
nen.

Asiakaslähtöisyys tuntuu olevan ris-
tiriidassa kirkon oppiin liittyvän oikeas-
sa olemisen kanssa. Mutta tämä on har-
haa. Asiakaslähtöisessä viestinnässä 
kirkko tarjoaa oppinsa mukaiset vasta-
ukset niihin kysymyksiin, joita ihmisillä 
on. Tämän vastakohtana on olla kuule-
matta ihmisten todellisia kysymyksiä ja 
tarjota vastauksia kysymyksiin, jotka ei-
vät ketään kiinnosta ja joita kukaan ei 
ole edes esittänyt. Se ei ole keskustelua 
vaan aneemista yksinpuhelua.

Kirkollisessa elämässä opillinen oi-
keassa olemisen perinne luo täysin tur-
haa varovaisuutta. Mieluummin ollaan 
hiljaa kuin kommunikoidaan, koska 
taustalla on ylpeä ajatus siitä, että me 
olemme oikeassa ja muut väärässä. ”To-
tuus pysyy minun kommenteistani huo-
limatta.” Niin pysyykin, mutta ei tule 
muiden ihmisten tietoon! Kirkon viesti 
ei ole tarkoitettu piilotettavaksi eikä hä-
vettäväksi vaan esiintymään rohkeasti 
kaikilla areenoilla.

    Mikko Hormio

  Kustantaja 
Mikko Hormio 
Kotimaa-Yhti-
öiden kustan-
tamien lehtien 
keskellä. 

KUVAKOTIMAA / SIRPA PÄIVINEN

Ihmistä 
etsimässä.

Kaipaatko lisää näkyvyyttä?
Kotimaa-Yhtiöiden lehtien ja 
verkkopalvelujen kautta tavoi-
tat jo 1,5 miljoonaa kulutta-
jaa ympäri Suomea.

Kysy lisää:
Vappu Kuusiniemi
014 619 824
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi 

Trimeeri Oy
www.trimeeri.  
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2 .  Kirkon viestintä vaiheessa

Tiedotusta
ja toimintaa
tarkasteltava

kokonai-
suutena
Avoimen tiedottamisen 
ja vireän vuoropuhelun 
pitäisi olla itsestään 
selvä asia 2000-luvun 
ortodoksisessa kirkos-
sa, mutta näin ei vain 
ole. Esimerkiksi interne-
tin hyödyntäminen on 
yhä yksityisten aktiivi-
en varassa, eikä tiedo-
tukseen ole kirkossa ja 
seurakunnissa panos-
tettu riittävästi. Toimit-
taja Mikko Junes 
kysyykin, nukkuuko 
kirkko etsikkoaikansa 
ohitse?

Ortodoksinen kirkko on viime 
vuodet paistatellut pääosin 
myönteisessä julkisuudessa. 
Kirkosta kirjoitetaan sen ko-

koon nähden yllättävän usein myös päi-
välehdistössä. Tiedotuksen ongelmana 
ovat kirkon lehtikentän hajanaisuus, 
seurakuntien huono näkyvyys mediassa 
sekä sähköisen viestinnän heikko hyö-
dyntäminen.

Seurakuntien poissaolo paikallisme-
diasta vaikuttaa välillisesti toiminnan 
vireyteen. Uutta, kirkosta kiinnostunut-
ta väkeä on vaikea tavoittaa, ellei seura-
kunta ole esillä paikallisissa lehdissä 
muutenkin kuin vain lyhyesti seurakun-
tapalstalla. Monesti tämäkin tiedotus on 
laiminlyöty lähes kokonaan.

Kirkko tarvitsee palautetta  
jäseniltään
Seurakuntien jäsenet saavat kohtuulli-

sen hyvin tietoa esimerkiksi jumalapal-
veluksista omista seurakuntalehdistään. 
Sen vuoksi onkin hämmentävää, että 
Suomen ortodoksisen kirkon sunnuntai-
liturgioihin osallistuu keskimäärin vain 
3–4 prosenttia jäsenistä, pääosin vielä 
samoja aktiiviseurakuntalaisia. Vigilioi-
hin osallistuminen on monin paikoin 
suorastaan romahtanut. 

Kirkon kannalta on ongelmallista, 
jos sen opetus eukaristiasta on käynyt 
suurelle osalle jäsenistä merkityksettö-
mäksi. Näin on pääteltävä, koska valta-
osa heistä on käytännössä irtisanoutu-
nut jumalanpalvelus- ja ehtoollisyhtey-
destä. Jäsenten sitouttaminen uudelleen 
kirkon elämään edellyttää aktiivista yh-
teyden luomista ja rohkeita ratkaisuja 
hajallaan elävien seurakuntalaisten 
koolle saamiseksi.

Tiedotusta tarkastellaan usein irral-
laan varsinaisesta toiminnasta, vaikka 
niin ei pitäisi tehdä. Kohtuullisen hyvin 
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hoidettu tiedotuskaan ei välttämättä ai-
na tuota toivottua tulosta. Sen vuoksi 
tarvitaan vuoropuhelua kohderyhmän 
kanssa eli palautetta toiminnan kehittä-
miseksi. Tässä olisi yksi tärkeä tehtävä 
seurakunnille.

Miksi vähiä voimia hajotetaan?
Ortodoksisen kirkon yleisenä ongelmana 
Suomessa on resurssien niukkuus. Vil-
kaisu kirkkokalenteriin osoittaa, että kir-
kon vähäiset voimavarat hajoavat pie-
niksi erillishankkeiksi, joiden näkyvyy-
den ja vaikuttavuuden laita on vähän 
niin ja näin. Kun yhteistä säveltä ei löy-
dy, kukin askartelee omissa piireissään.

Kirkkokalenteriin on listattu 18 or-
todoksista lehteä, joista viisi on seura-
kuntalehtiä. Seurakuntien julkaisuyh-
teistyö onkin lisännyt pienten seurakun-
tien näkyvyyttä kirkon sisällä. Muuta-
man kerran vuodessa ilmestyvä ja vähin 
resurssein toimitettu seurakuntalehti ei 
kuitenkaan riitä kunnolliseksi yhdyssi-
teeksi ja vuoropuhelun välineeksi.

Joidenkin tilauspohjaisten ortodok-

Kuva suomalaisesta ortodoksisuudesta on henkilökeskei-
nen, ilmenee luterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen seu-
rannassa olevien sanoma- ja aikakauslehtien aineistosta. 

Vuosina 2006–2007 lehdissä julkaistiin yhteensä 606 ortodoksi-
suutta käsittelevää juttua, joista suurimman ryhmän muodostivat 
pappien ja piispojen haastattelut. 

Kuten arvata saattaa, lähes puolet runsaasta sadasta henki-
löhaastattelusta käsitteli isä Mitroa, mutta eivät seurakuntien 
uudet kirkkoherrat saati piispatkaan jääneet lehdissä täysin huo-
miotta. Mitro Revon lehtihaastattelut olivat joitakin iltapäiväleh-
tien ylilyöntejä lukuun ottamatta varsin asiapitoisia.

Lehdissä julkaistiin liki sata ortodoksisuutta käsittelevää 
varsinaista uutista, joista runsas neljännes koski Pyhäjärven vel-
jesyhteisössä keväällä 2006 ilmenneen seksuaalirikosepäilyn tut-
kintaa ja oikeuskäsittelyä. STT:n välittämät uutiset olivat lyhyitä ja 
asiallisia. Myös arkkipiispa Kristoduloksen Lordi-lausunnot 
sekä Uspenskin katedraalin ikonivarkaus noteerattiin laajasti.

Kirkon kannalta ikävät aiheet, kuten kiistely psalmien kään-
nöksestä, naispappeus tai homoparien siunaaminen eivät otta-
neet tulta, vaikka Hesari yrittikin virittää keskustelua. Lehden ot-
sikko oli paljon puhuva: ”Ortodoksinen kirkko on median 
lemmikki. Siksi se saa kaikessa rauhassa pysyä vanhoillisena.” (HS 
2.12.2007).

Lähde: Mikko Junes: Ortodoksisen kirkon julkisuuskuva, sen ainekset ja  
rakentuminen, Tampereen yliopisto 2008, painamaton.

Kirkon
julkisuuskuva
     henkilökeskeinen

sisten lehtien ilmestyminen on suoranai-
nen ihme siihen nähden, miten vähän 
niitä markkinoidaan. Lehdet jäävät pien-
ten piirien harrastukseksi, eivätkä niiden 
rahat riitä myyntikirjeen saati näytenu-
meron postittamiseen edes kirkon jäse-
nille.

Ortodokseille oma viikkolehti!
Suomen ortodokseilta puuttuu laajale-
vikkinen, kirkon jäsenille ja siitä kiin-
nostuneille suunnattu viikkolehti. Tällai-
nen viikoittain ilmestyvä hengellinen ai-
kakauslehti on monilla ortodoksista 

kirkkoa pienemmilläkin yhteisöillä, 
muun muassa 45 000 jäsenen helluntai-
liikkeellä. Viikkolehti kokoaisi hajanai-
sen lehtikentän ja tarjoaisi kirkolle yh-
dyssiteen jäsenistöön sekä foorumin 
vuoropuhelulle.

Viikkolehti tarvitsisi tietysti riittävät 
toimitukselliset resurssit, sillä talkoilla 
sellaista ei voi tehdä. Taloudellisia voi-
mavaroja se saisi muun muassa nykyisis-
tä seurakuntalehdistä, joita ei enää tar-
vittaisi esimerkiksi jumalanpalveluksista 
tiedottamiseen. Vuodessa 52 kertaa il-
mestyvässä lehdessä olisi riittävästi tilaa 
myös toimitetulle paikalliselle aineistol-
le.

Ajatus ortodoksisesta viikkolehdestä 
haastaa kotoisen kirkkomme pohtimaan 
avoimen tiedotuksen ja vuoropuhelun 
tarvetta oman jäsenistönsä ja ympäröi-
vän yhteiskunnan kanssa. Se onkin 
hankkeen suurin haaste, koska meillä ei 
ole tällaisen vuoropuhelun perinnettä. 
Mutta mitään estettä sille ei pitäisi olla, 
jos vain löytyy riittävästi rohkeutta.

    Mikko Junes

www.lomalinja.fi

Risteilyt Luostarimatkat

Puh. 010 289 8100

Tsaarien vesitie 12.-19.7. 
Jokiristeily Moskovasta 
Pietariin
Moskova, Kristus-Vapahtajan 
katedraali, Jaroslav
Vapahtajan luostarin Kristuksen 
kirkastumisen katedraali,
Kirill Valkeajärveläisen luostari…

Talvisodan päättymisestä 
70 vuotta 11.-13.3.
Portinhoikka, Äyräpää, Sakkola, 
Kiviniemi, Muolaa, Summa, 
Viipurin Patterinmäki 13.3. 
”Kun siniristilippu laskettiin” 
Asiantuntijoina evl Ilmari 
Hakala ja Leena Hakala

Tarunhohtoiset luostarit
Pietari, Novgorod, 
Pihkova, Petseri, Pyhtitsa
25.-29.7. 
Kauneutta, hiljaisuutta, 
historiaa.
Asiantuntijaopas 
Jyrki Härkönen

Vienan karjala ja Solovetsk
12.-16.7. ja 28.8.-1.9. 
Kostamus, Kalevala,Vienan 
Kemi, Solovetsk.
Asiantuntijoina evl Ilmari 
Hakala ja Leena Hakala

Valamo,Syväri ja Aunus
8.-11.7.
Luostareiden kauneutta ja 
rauhaa, karjalaista iloista 
tunnelmaa. 
Asiantuntijaopas 
Esko Lappalainen

Asiantuntijoina 
Arkkipiispa Leo, 
Jyrki Härkönen, 
Ilmari Hakala, 
Leena Hakala, 
Lulu Tanhuanpää

 alk.  898 

358 

528 

668 

580 

Tilaa Lomalinjan uusi esite 

- Asiantuntijan matkassa!

Tiedotusta
tarkastellaan usein

irrallaan varsinaisesta 
toiminnasta,

vaikka niin ei pitäisi 
tehdä. 
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3 .  Kirkon viestintä vaiheessa

Kirkon keskeinen tehtävä on 
julistaminen ja opettaminen. 
Julistaminen on tiedottamis-
ta evankeliumista. Itse asias-

sa kaikki, mitä kirkon työntekijät teke-
vät, on evankeliumin julistamista eli 
tiedottamista. Jumalanpalvelusten li-
säksi kaikki seurakunnan suullinen ja 
kirjallinen viestintä on evankeliumin ju-
listamista – sen tulee olla kirkon uskon 
ja opin mukaista ja se koskee kaikkia 
kirkon hallinnollisia yksiköitä työnteki-
jöineen. Tiedottaminen ei siis ole mieli-
pideasia, vaan velvollisuus niin teologi-
sesti kuin hallinnollisestikin.

Kirkon keskushallinto eli tiedotus-
keskus sekä seurakunnat vastaavat omi-
en www-sivujensa sisällön tuottamisesta 
ja päivittämistä. Www-sivujen järjestel-

Vastuu

Ortodoksisen tiedotuskeskuksen sihteeri Harri 
Peiponen korostaa, että vastuu tiedottamisesta 
kuuluu kaikille kirkon työntekijöille. Se on teolo-
ginen ja hallinnollinen velvollisuus.

mänhallintavastuu on keskushallinnolla. 
Kirkollishallituksessa tiedottaminen on 
hoidettu vuosien varrella sekä oman 
työn ohessa että kokopäivätoimisesti. 
Kokopäivätoimisesti tiedottaja on työs-
kennellyt kirkollishallituksessa vuosina 
1997–1999 sekä tiedotussihteeri-nimik-
keellä 2001 alkaen. Kirkkomme suurim-
malla seurakunnalla Helsingillä on oma 
tiedottaja, muutoin tiedottaminen seu-
rakunnissa on papiston tai toimistotyön-
tekijöiden vastuulla. 

Sisältö ja menetelmät
Yleisessä viestintäkentässä ja seurakun-
nan toimintaympäristössä on viime vuo-
sina tapahtunut monia muutoksia, jotka 
vaativat kirkon ja seurakuntien viestin-

nän kehittämistä. Tämä edellyttää ajan-
mukaisen strategian luomista. Suomen 
ortodoksisella kirkolla ei ole aiemmin ol-
lut yksiin kansiin koottua ja yhteisesti 
hyväksyttyä viestintästrategiaa. Suomen 
ortodoksinen kirkko, strategia toiminta-
vuosille 2010–2015 -raportissa maini-
taan, että kirkolle laaditaan tiedotus- ja 
viestintästrategia. Kirkko on reagoinut 
haasteisiin muun muassa perustamalla 
kaksi sisältöön ja menetelmiin keskitty-
vää työryhmää valmistelemaan kirkon 
viestinnän haasteita. 

Sähköinen viestintä on yksi keskei-
sistä kehittämisen alueista. Kirkon stra-
tegiassa todetaan, että ”kirkon tulee olla 
aktiivinen toimija sähköisessä viestin-
nässä ja tuottaa palveluja ihmisille kir-
kon identiteettiä ja imagoa vahvistavasti. 
Teknologian avulla voidaan kompensoi-
da etäisyyksiä, toimia pienissäkin yhtei-
söissä ja parantaa palveluja. Kansalais-
ten vuorovaikutuksen keinot monipuo-
listuvat ja saavat uusia ulottuvuuksia. 
Kehityksen nopeus vaatii kuitenkin kriit-
tistä arvokeskustelua”, strategiassa 
muistutetaan. Kirkolliskokouksen vuon-
na 2008 asettama sähköisen viestinnän 
työryhmä, joka päätti toimintansa viime 
vuoden lopulla, esittää muun muassa 
sähköiseen viestintään ja mediakulttuu-
riin erikoistuneen työntekijän palkkaa-
mista. 

Vaikka sisällön tuottamista ja me-
netelmien kehittämistä ei voida eikä ole 
mielekästäkään eriyttää omiksi toisis-
taan riippumattomiksi toiminnoikseen, 
voidaan sisällöntuotanto kuitenkin 
asettaa keskeiseksi tehtäväksi keväällä 
2009 nimetylle tiedotuksen ohjausryh-
mälle. Ohjausryhmän työ on siis vasta 
aluillaan. Ortodoksisen kirkon tiedotuk-
sen keskeisiä kehittämisalueita ovat 
muun muassa viestintästrategian laati-
minen ja kriisiviestintä, ja näihin laajoi-
hin asiakokonaisuuksiin tiedotuksen oh-
jausryhmä keskittyy. Ohjausryhmä toi-
mii myös kirkon tiedottajan apuna.

Viestintä on taitolaji
Kuuluisassa emeritusprofessori Osmo A. 
Wiion viestinnän laissa todetaan mm., 
että viestintä epäonnistuu aina, paitsi 
sattumalta. Mitä enemmän viestitään, 
sitä huonommin viestintä onnistuu, 
Wiio toteaa. Lohdutonta luettavaa, mut-
ta liika on liikaa tiedottamisessakin. 

tiedottami-
sesta
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Toiseus  naapurissa

Käytettävä aikamme on rajallista, kuten 
myös omaksumiskykymme. 

Taitolajin tiedottamisesta tekee kul-
taisen keskitien löytäminen, olennaiseen 
keskittyminen. Seurakunnan kotisivuilla 
internetissä se voisi tarkoittaa sitä, että 
sivuilla ovat perustiedot päivitettyinä eli 
vähintään jumalanpalvelustiedot, eri toi-
mintapiirien kokoontumiset, henkilö-
kunnan yhteystiedot, kirkkojen ja ruko-
ushuoneiden katuosoitteet, uutisissa ja 
tapahtumissa poimintoja seurakunnan 
toiminnasta sekä henkilökunnan loma-
tiedot. Valtuuston- ja neuvoston koko-
uksien pöytäkirjat ja niistä uutisoiminen 
ovat jo ekstraa, mutta toivottua materi-
aalia. 

Yllättävä usein kuulee sanottavan 
seurakunnan nettisivuista, ”ettei siellä 
kukaan käy, lehdessä on kaikki tarvittava 
tieto.” Seurakuntalehdet sekä seurakun-
nan kotisivut netissä ovat yhtä tärkeitä, 
mutta niillä on eri tehtävä. Seurakunta-
lehti taustoittaa uutisia ja tapahtumia ja 
kertoo myös jumalanpalvelustiedot, 
mutta nettisivut soveltuvat nopeaan tie-
dottamiseen, ne kertovat ajankohtaiset 
uutiset, tapahtumat ja ilmoitusasiat päi-
vittäin. Netti on nopea väline, ja sinne on 
kaikilla vapaa pääsy.

Seurakunnan nettisivuilla vieraili-
joiden määrää voidaan seurata laskurin 
avulla. Niidenkin seurakuntien, joissa 
epäillään kenenkään löytävän seurakun-
nan nettisivuille ja tässä luulossa sivuja 
päivitetään harvoin, laskurit osoittavat, 
että sivuilla vierailee kuitenkin joka viik-
ko vähintäänkin kymmeniä kävijöitä. 
Mitä he etsivät, keitä he ovat? Ehkä he 
ovat seurakuntalaisia, jotka ovat kadot-
taneet muutaman kerran vuodessa il-
mestyvän seurakuntalehtensä ja etsivät 
netistä jumalanpalvelustietoja tai tietoja 
ylipäätään ajankohtaisista seurakunnan 
asioista. Tai ehkä he ovat kirkkoon kuu-
lumattomia, joille ei tule seurakuntaleh-
teä ja jotka etsivät samoja tietoja kuin 
seurakuntalainen, mutta heissä tuo orto-
doksisuuden kipinä on vasta syttymässä: 
he haluaisivat osallistua jumalanpalve-
luksiin, mutta milloin ja missä?

Viestintästrategiaan sitouttaminen
Kirkon perustehtävä on viestiä. Kirkon 
viestintä tosin ei saa olla pelkästään yksi-
puolista julistamista. Viestin täytyy kul-
kea sekä kirkon sisällä että kirkon ulko-

puolella molempiin suuntiin. Viestintäst-
rategia ja -suunnitelma ovat laajoja ko-
konaisuuksia, joiden laatiminen on aloi-
tettava osa-alueista. Yksi osa-alueista on 
viestintävastuu, toisin sanoen se, ketkä 
ovat vastuussa viestinnästä ja tiedottami-
sesta organisaation (kirkon) eri tasoilla. 
Vastuukartoituksella on tarkoitus sitout-

taa eri tahot sovittuihin periaatteisiin yk-
siin kansiin kootussa ja yhteisesti hyväk-
sytyssä viestintästrategiassa. 

 Isä Harri Peiponen
tiedottaja
Suomen ortodoksinen
kirkollishallitus

Viime vuoden lopussa julkaistiin kansainvälisen tutkijakomission ra-
portti Israelin armeijan sotatoimista Gazan alueella. Raportissa tuo-
tiin oikeutetusti esille armeijan Gazan siviilejä kohtaan tekemät ri-

kokset, mutta tekstiin oli päätynyt myös joitakin yllättäviä ilmauksia. Israelin 
armeijan eräät toimet luokiteltiin ”sotarikoksiksi” tai ”rikoksiksi ihmisyyttä 
kohtaan”.

Tutkijakomission raporttia arvosteltiin voimakkaasti. Myös ne, jotka pi-
tivät Israelin armeijan toimia Gazan siviilejä kohtaan pöyristyttävinä, kum-
meksuivat sanavalintoja. Niiden seurauksena koko Israelin valtio leimautui 
”viholliseksi”. Osa kysyi, tuliko Israelin armeijan virheistä jopa kuva ”karme-
asta juutalaisuudesta”?

Lähi-idän tilanteen analysoiminen on hyvä esimerkki tapauksesta, jossa 
ei kaihdeta leimakirveiden heittämisiä. Niin ei kuitenkaan päästä monisyis-
ten poliittisten ja uskonnollisten taustojen ytimeen. 

Kaksikymmentä vuotta sitten kommunismin ikeestä vapautunut Venä-
jän ortodoksinen kirkko näkyy tuon tuosta lännen mediassa. Harvoja ovat 
ne kerrat, jolloin Venäjän kirkosta kerrottaisiin hyvää. Vaikka Venäjän kirkon 
toimissa on paljon kriittistä arvioitavaa, leimaa suomalaista Venäjä-keskuste-
lua edelleen toiseuden tuottamisen tarve.

Tuo toiseus muodostuu yleispätevyyksistä, jonka rakennusaineina ovat 
mielikuvat ja uskomukset. Juutalaisiin liitetyt myytit ja stereotypiat ovat ol-
leet Länsi-Euroopassa aina antisemitismin perusta. Suomalaisten Venäjä-ku-
vassa on paljon samoja piirteitä.

Venäjän ortodoksisuuden negatiiviset piirteet muodostetaan Suomes-
sa edelleen liian usein vain pelon ja epäluulon pohjalta. Ne kertovat paitsi 
menneisyyteen kuuluvan suomalaisnationalismin kaiuista, myös heikosta ky-
vystä ymmärtää uskonnon ja kansallisuuden suhteita muissa.

Kirkon ja valtion suhteet ovat Venäjälläkin monisyiset. Hyvän esimerkin 
historian kipupisteiden terveestä analysoimisesta on tehnyt venäläinen elo-
kuvaohjaaja Pavel Lungin, jonka tuore elokuva ”Tsaari” kuvaa tsaari Iivana 
Julman ja hänen aikaan Venäjän kirkon päämiehenä toimineen metropoliitta 
Filipin suhteita. Tsaarin hirmuhallintoa arvostellut metropoliitta kuoli Iiva-
nan käskystä marttyyrikuoleman vuonna 1569. Moskovan metropoliitta Fi-
lip on yksi Venäjän kirkon rakastetuimpia pyhiä. Hänen muistopäiväänsä vie-
tetään 5. lokakuuta. 

Vastakkainasettelujen luominen voi olla hyvä osa poliittista populismia, 
mutta sopii huonosti ortodoksisten sisarkirkkojen suhteiden malliksi. Nega-
tiivisen kuvan levittämiseen tai ylläpitämiseen huonosti tunnetuista kansois-
ta, kulttuureista tai uskonnoista ei vaadita kansalaisrohkeutta. Näin on myös 
Venäjän sisarkirkkomme kohdalla.

       Arkkipiispa Leo
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Nykyajan kirkkotilaa pohtimassa

Kirkkojen arkkitehtuuria, sisustamista ja erityisesti ikonostaa-
sin toteuttamistapoja tutkailtiin lokakuussa Kulttuurikeskus 
Sofi an ja Helsingin hiippakunnan järjestämässä seminaarissa. 
Seminaari kuului hiippakunnan papiston täydennyskoulutus-
ohjelmaan, ja siihen osallistui myös muutamia aiheesta kiin-
nostuneita maallikoita.

Ortodoksisten kirkkojen arkki-
tehtuurille on asetettu korke-
at ihanteet. Kirkkotilan tulisi 
olla taivas maan päällä ja il-

mentää tulevaisen maailman elämää. 
Arkkitehtonisen muotokielen sekavuus 
ja irtaimiston kirjavuus eivät kuitenkaan 
aina tue tätä tavoitetta. Kirkkotila voi ol-

ALTTARI
keskellä kirkkoa
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  Arkkitehti, diakoni Pär Silén luonnosteli seminaarissa yhden mahdolli-
sen ratkaisun moderniksi kirkkotilaksi. Siinä alttari sijaitsee keskellä kirkkoa 
olevalla korokkeella, ja kirkkokansa kokoontuu papiston ympärille yhtei-
seen rukoukseen. Silénin mukaan liturgian ajattomat periaatteet voidaan 
tällä tavoin toteuttaa myös modernia muotokieltä käyttäen.

la jopa ristiriidassa teologisen ajattelun 
kanssa.

Suuri osa pyhäköistämme on peräi-
sin jälleenrakennuskaudelta, ja niiden 
muotokieli edustaa usein ortodoksisuu-
delle vierasta ajattelua. Kirkkoja ja ruko-
ushuoneita on sisustettu kulloisenkin 
parhaan taidon mukaan eri aikakausilta 

peräisin olevalla esineistöllä.
Oma lukunsa ovat autonomian ja si-

tä edeltävältä ajalta säilyneet pyhäköt, 
joiden arkkitehtuuri ja esineistö ovat 
enemmän sopusoinnussa keskenään. 
Slaavilaisia vaikutteita on kuitenkin mel-
ko kritiikittömästi omaksuttu myös 
myöhempään rakentamiseen, vaikka 
kirkon liturginen ajattelu on tällä välin 
uudistunut ja syventynyt.

Liturgia on yhteistä työtä
Liturgisen ajattelun uudistus liitetään 
yleensä Alexander Schmemannin (1921–
1983) opetukseen, jossa hän painottaa 
liturgian oikeanlaista ymmärtämistä. Isä 
Alexanderin mukaan liturgiassa on kyse 
Jumalan valtakunnan riemullisesta koh-
taamisesta, jonka tulee vaikuttaa koko-
naisvaltaisesti uskovien elämään ja 
muuttaa sen maallistunutta arvojärjes-
tystä.

Liturginen teologia nojaa syvälliseen 
ymmärrykseen liturgian luonteesta Ju-
malan kansan yhteisenä työnä (kr. lei-
turgia). Nykyisiä kirkkotilojamme voi-
daan tarkastella Schmemannin ajattelua 
vasten ja kysyä, kuinka umpinaisella 
ikoniseinällä toisistaan eristetty papisto 
ja kirkkokansa voivat ylipäätään toimit-
taa yhteistä palvelusta? 

Ikoniteline (kr. ikono stasis) on slaa-
vilaisessa perinteessä kasvanut korkeuk-
siin kurottavaksi ikoniseinäksi, jonka 
tarvetta on selitetty tuonpuoleisuuden 
mysteerin säilyttämisellä. Samaan ta-
paan argumentoitiin aikanaan myös pa-
piston salaisia rukouksia, joiden ääneen 
lukeminen ei kuitenkaan ole rikkonut 
mysteeriä, pikemminkin syventänyt sitä.

Alttari keskelle kirkkoa?
Metropoliitta Ambrosiuksen seminaa-
riesitelmästä ilmeni, että jumalanpalve-
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luksen toiminnallinen painopiste on jo 
suhteellisen varhain siirtynyt pyhäkön 
keskeltä rakennuksen päätyyn. Kehitys 
on ollut samankaltaista varhaisissa juu-
talaisissa synagogissa ja kreikkalaisissa 
basilikoissa. 

Roomalaisessa basilikassa alttari si-
jaitsi aluksi kirkon keskellä, mutta siirtyi 
jumalanpalvelusten papillisen luonteen 
korostuessa toiseen päähän kirkkoa ja 
eristettiin aitauksella. Kirkkokansalta 
vietiin näin mahdollisuus kokea osalli-
suutta palveluksen toimittamiseen.

Rovasti Markku Aroma Hämeenlin-
nasta esitteli seminaarissa keisari Kons-
tantinuksen rakennuttaman Santa Cons-
tanzan kirkon 300-luvun Roomasta. Sii-
nä alttari sijaitsee keskellä kirkkoa ja 
alttarialue on erotettu ympyränmuotoi-
sella pylväiköllä. Freskot on maalattu 
seiniin ja holveihin, ja kirkkotilaa kattaa 

suuri kupoli.
– Jos kupoliin maalattaisiin vielä 

vanha syyrialainen Kristus Viiniköynnös 
-aiheinen fresko, niin tällaisessa kirkko-
rakennuksessa olisi lähes täydelliset 
puitteet pyhän eukaristian toimittami-
selle yhdessä Jumalan kansana, Aroma 
tähdentää.

Matala ja avoin ikonostaasi
Kristillisten pyhäkköjen alttarialue on 
alkujaan erotettu suhteellisen matalalla, 
kivestä tehdyllä kaiteella. Santa Cons-
tanzan pylväikkö edustaa toista kehitys-
vaihetta. Kolmannessa vaiheessa pylväi-
den väliin on sijoitettu pienikokoisia iko-
neja, mistä on kehittynyt nykyinen 
ikoniseinä.

Aroman mukaan uusissa tai uudeh-
koissa peruskorjattavissa kirkoissa voisi 

varsin hyvin toteuttaa toista tai kolmatta 
kehitysvaihetta. Se olisi omiaan luomaan 
paremmat puitteet Jumalan kansan yh-
teiselle liturgialle. Tällaista ajattelua 
edustavat jossain määrin Kajaanin, Ou-
lun, Mikkelin ja Espoon ortodoksiset kir-
kot. 

Arkkitehti, diakoni Pär Silén Helsin-
gistä innostui ensimmäisen seminaari-
päivän iltana luonnostelemaan moder-
nia kirkkotilaa, joka täyttäisi liturgisen 
teologian edellytykset. Hän kysyi, voisi-
ko seurakunta kokoontua viiniköynnös-
ten ympäröimän alttarin ääreen yhtei-
seen rukoukseen?

Miksipä ei, sillä näinhän tapahtuu 
itse asiassa monissa tsasounissa, tosin 
ilman viiniköynnöksiä. Tunne papiston 
ja kirkkokansan yhteisestä palveluksesta 
on monien mielestä niissä huomattavan 
vahvasti läsnä, kun ikoniseinä ei ole 
erottamassa papistoa ja rukoilijoita toi-
sistaan.

 Teksti: Mikko Junes
 Piirrokset: Pär Silén


ALTTARI keskellä...

Viime vuoden loppupuolella 
käyttöönsä vihitty Valamon 
luostarin Käkisalmen uusi 
kaupunkikirkko täyttyi ensim-

mäisenä joulunaan sadoista sanankuuli-
joista. Kristuksen syntymälle pyhitetty 
herran huone on oiva esimerkki siitä, et-
tä ortodoksinen kirkko nousee unholan 
yöstä. Igumeni Fotij ristii kätensä ja kiit-
tää Jumalaa siitä, että venäläiset kokevat 
hengellistä herätystä ja Venäjän orto-
doksinen kirkko elää renessanssiaikaa.

Vanhan Valamon henkiin herättäjiin 
kuuluva igumeni Fotij on kiitollinen 
kansan karttuisasta kädestä, jonka tur-
vin muun muassa Käkisalmelle on ra-
kennettu runsaat 20 miljoonaa ruplaa 

Karjalan kannakselle kuusi uutta kirkkoa

Käkisalmen
uusi pyhäkkö
täyttyi joulun juhlijoista
Karjalan kannaksella 
kuuden uuden ortodoksi-
sen kirkon rakennustyötä 
johtava igumeni Fotij sai 
joulun ajan palveluksissa 
varmistuksen siitä, että
80 kilometrin laajuiselle 
alueelle kohoavat pyhä-
köt tulevat tarpeeseen ja 
ahkeraan käyttöön.

maksanut Kristuksen syntymälle pyhi-
tetty kirkko. Lähialueilla on lisäksi käyn-
nissä puolenkymmentä kirkon raken-
nustyömaata.

– Uusi pyhäkkö on ollut käytössä 
muutaman kuukauden ajan. Ensimmäi-
nen joulujuhlakausi osoitti, että uusi 
kirkko ei ole yhtään liian suuri noin 20 
000 asukkaan kaupunkiin. Herran huo-
ne täyttyi ääriään myöten jokaisessa pal-
veluksessa. Kansa miehitti temppelin 
etenkin jouluyön jumalanpalveluksessa, 
igumeni Fotij iloitsee.

Valamon luostarin Käkisalmen uu-
den kaupunkikirkon vieressä on vanha 
Kaikkien pyhien kirkko, joka vuorostaan 
on saanut ympärilleen rakennustelineet. 
Temppeliä remontoidaan ja entisöidään 
parhaillaan.

Historian suurin tapahtuma
Sanannälkäisille kuulijoilleen laajaa ar-
vostusta nauttivalla igumeni Fotij’lla oli 
syvällistä sanottavaa. Hänen mielestään 
joulu on ihmiskunnan koko historian 
suurin ja merkityksellisin tapahtuma.

– Kristuksen syntymäjuhla antaa jo-
kaiselle ihmiselle mahdollisuuden palata 
jumaluuden sekä pyhyyden pariin, hän 
kiteytti.

Nykyajan kirkkotilaa pohtimassa
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Vanhan Valamon henkiinherättäjiin kuuluva Fotij johtaa parhaillaan laajaa hanketta, jossa Karjalan kannakselle 
rakennetaan useita uusia kirkkoja.

Fotij sanoi, että Jumalan poika tuli 
maailmaan, jotta ihmiset saisivat mallin 
elää ja toimia. Jeesuksen maanpäällinen 
toiminta antoi perustan ihmisen käyt-
täytymiselle.

– Joulun tapahtumissa on muistu-
tus siitä, että ihmisen maanpäällinen 
elämä ei ole olemisen tärkein muoto. Se 
on vain ohimenevä vaihe ikuiseen elä-
mään.

Igumeni Fotij opetti, että 
ihmisen ei pidä vierastaa eikä 
pelätä kuolemaa.

– Kuoleman ymmärtämi-
nen liittyy joulun syvimpään sa-
nomaan. Ihmisen poisnukku-
minen on ovi ikuiseen elämään. 

Monta aihetta juhlaan
Venäjällä ortodoksit hiljentyi-
vät joulun viettämiseen tammi-
kuun ensimmäisellä viikolla. 
Käkisalmessa Kristuksen synty-
mäjuhlan yhteydessä muistet-
tiin useita merkittäviä virstan-
pylväitä. Igumeni Fotij sanoo, 
että pari vuosikymmentä sitten 
käynnistyi työ, jolla Kaikkien 
pyhien kirkko, sen ympäristös-
sä oleva hautausmaa ja virkata-
lo palautettiin alkuperäiseen 
käyttöönsä.

– Kun tulimme Käkisalmel-
le, alue oli kuin kaatopaikka, 
hän kuvailee.

– Vuosien työn tuloksena rakennuk-
set on korjattu ja hautausmaa palautettu 
arvoiseensa kuntoon, igumeni lisää.

Igumeni Fotij on erittäin onnellinen 
15 vuoden ikään ehtineestä Venäläisen 
kulttuurin koulusta, jota Valamon luos-
tarin Käkisalmen kaupunkiluostari yllä-
pitää kaupungissa suomalaisten raken-
tamassa Tenkalahden kansakoulussa. 

Tällä hetkellä opinahjossa on 35 oppilas-
ta, mutta parhaina aikoina opintiellä oli 
liki 80 nuorta. Koulun toimintaa tukevat 
useat mesenaatit. Käkisalmen kaupunki 
maksaa opettajien palkat. Koulussa on 
parikymmentä opettajaa. Opinahjo on 
tiiviissä yhteistyössä yhden Venäjän ar-
vostetuimman sotilasoppilaitoksen eli 
Mihailovin tykistöakatemian kanssa.

Venäläisen kulttuurin koulu juhli 
pyöreitä vuosiaan perjantaina 8. tammi-
kuuta. Henkilökunta ja oppilaat olivat 
rakentaneet monipuolisen ohjelman, jo-
ka piirsi kasvot kotiseutua, isänmaata ja 
uskontoa kunnioittavalle opinahjolle.

Igumeni Fotij on vakuuttunut siitä, 
että perusarvoista ammentava koulu on 
tulevaisuudessa monen vanhemman va-
linta jälkeläisensä opinahjoksi.

Koulussa uskontoa opettava isä 
Aleksandr Zajsev sanoo, että vastuunsa 
tuntevien äitien ja isien olisi vastustetta-
va supersuuria kouluja, koska niiden ar-
jessa on koko ajan häiriötekijöitä, jotka 
vaikeuttavat lasten opiskelemista.

– Tosiasia on, että vain pienessä yh-
teisössä opettajalla on aikaa ja mahdolli-
suuksia paneutua jokaiseen koululai-
seen.

   Kuvat ja teksti 
 Matti Pulkkinen

  Valamon luostarin Käkisalmen uusi kaupunkikirkko koki tänä jouluna tulikasteensa, kun sadat 
käkisalmelaiset täyttivät jumalanpalvelukset.
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Teologisia tiedekuntia ei Venä-
jällä ollut ennen vallankumous-
ta eikä neuvostovallan vuosi-
kymmeninä. Neuvostoliitossa 

oli toiminnassa vain perinteisiä hengelli-
siä oppilaitoksia, Leningradissa ja Mos-
kovassa sekä seminaari että akatemia ja 
Odessassa seminaari.

Kirkollisen johdon alaisuudessa toi-
mivien akatemioiden ja seminaarien li-
säksi on parin viime vuosikymmenen 
kuluessa perustettu myös yliopistoihin 
teologisia ja uskontotieteellisiä tiede-
kuntia. Kirkon omista oppilaitoksista 
poiketen ne toimivat opetusministeriön 
ja yliopistojen hallinnon alaisuudessa. 
Moskovaan on perustettu myös kirkon 
ylläpitämä Pyhän Tihonin yliopisto, jon-
ka tiedekuntien tutkinnot ovat valtion 
yliopistolaitoksen hyväksymiä.

Kurskin tiedekunnan juhlakonferenssi
Joulukuun puolivälissä 2009 minulla oli 
tilaisuus tutustua Kurskin valtionyli-
opiston teologiseen tiedekuntaan, kun 
osallistuin tiedekunnan kymmenvuotis-
juhlan johdosta järjestettyyn konferens-
siin. Sen pääteemana oli kirkkoisien 

Teologikoulutusta ulkomailla

Venäläisistä yliopistoista
valmistuu nykyään

myös

Venäjän teologikoulutuk-
sessa ja tutkimuksessa 
on neuvostovallan ro-
mahdettua siirrytty 
uuteen aikakauteen, kun 
lukuisiin yliopistoihin on 
perustettu teologisia 
tiedekuntia. Niihin kävi 
tutustumassa rovasti 
Veikko Purmonen.

teologeja

merkitys nykyajan ortodoksisessa teolo-
giassa ja uskontokasvatuksessa. Luen-
noitsijoina oli lukuisia venäläisiä ja ulko-
maisia yliopistojen opettajia ja tutkijoita.

Oman esitelmäni aiheena oli kirk-
koisien merkitys viime vuosisadalla vai-
kuttaneen ortodoksiteologin Georges 
Florovskyn ajattelussa. Florovsky eri-
tyisesti korosti hellenistisen kulttuurin 
ja kreikkalaisten isien merkitystä. Hä-
nen ohjelmansa on ollut lähtökohtana 
nykyisessä ortodoksisessa teologiassa 
vaikuttavan uuspatristisen koulukunnan 
synnyssä. Kyseisen suunnan edustajilla 
on ollut huomattava merkitys muun mu-
assa ortodoksien osallistumisessa eku-
meeniseen liikkeeseen ja erityisesti teo-
logisiin dialogeihin muiden kirkkojen 
kanssa.

Toisena suomalaisena esitelmöitsi-
jänä oli Helsingin ortodoksisen seura-
kunnan kasvatustoimen johtaja TM 
Kaarina Lyhykäinen, joka parhail-
laan valmistelee väitöskirjaa uskonnon-
opetuksesta Euroopan unionin maissa. 
Venäjän kirkossa uskontokasvatuksen 
kysymykset ja erityisesti uskonnonope-
tus julkisissa kouluissa on tärkeä ja ajan-
kohtainen keskustelunaihe. Kurskin alu-
een kouluissa toteutetaan uskonnon 

opetussuunnitelmaa, jonka laatimista on 
johtanut Kurskin yliopiston teologisen 
tiedekunnan uskontokasvatuksen pro-
fessori Vladimir Menshikov. 

Venäjän federaation opetusministe-
riö ei ole ollut valmis hyväksymään us-
konnonopetusta kaikkien Venäjän kou-
lujen opetusohjelmaan. Asiasta käydään 
parhaillaan vilkasta keskustelua. Tässä 
tilanteessa oli varmaan kiinnostavaa ja 
hyödyllistä kuulla Kaarina Lyhykäisen 
esitys Euroopan unionin maiden koulu-
jen uskonnonopetukseen liittyvistä rat-
kaisuista.

Kurskin teologisen tiedekunnan de-
kaanin arkkimandriitta Zinoviyn ja mui-
denkin venäläisten teologien puheen-
vuoroista saattoi päätellä, että nykyvenä-
läisessä teologiassa on voimakkaasti 

KUVAT: ALEKSANDR FURSOV

Yliopiston Pyhien Kyrilloksen ja Methodioksen kirkko.
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suuntauduttu nimenomaan kreikkalais-
ten kirkkoisien perinnön vaalimiseen. 
Kahden konferenssipäivän kuluessa pi-
dettiin lukuisia korkeatasoisia esitelmiä. 
Merkittävän puheenvuoron käytti Mos-
kovan Pyhän Tihonin yliopiston teologi-
sen tiedekunnan apologetiikan professo-
ri Vladimir Katasonov, jonka aiheena 
oli ihmisen ongelma 1900-luvulla. Tä-
hän aiheeseen liittyviä kysymyksiä hän 
käsittelee myös uusimmassa, vuonna 
2009 ilmestyneessä kirjassaan ”Kristin-
usko, kulttuuri, tiede”.

Teologisen tiedekunnan varsinaisen 
kymmenvuotisjuhlatilaisuuden avasi yli-
opiston rehtori, professori Vjatseslav 
Gvozdev, joka piti teologista tiedekun-
taa osoituksena yliopiston myönteisestä 
laaja-alaisuudesta. Puheesta kävi ilmi, 
että hän on alusta alkaen antanut vahvan 
tukensa tiedekunnan perustamiselle ja 
kehittämiselle.

Muita puheenvuoroja juhlassa käyt-
tivät tiedekunnan dekaani, arkkimand-
riitta Zinoviy, valtiovallan ja muiden 
venäläisten tiedekuntien sekä hengellis-
ten koulujen edustajat. Minua pyydettiin 
käyttämään puheenvuoro ulkomaisten 
vieraiden puolesta. Tervehdysten lomas-
sa lauloi yliopiston ylioppilaskunnan 
naiskuoro, ja juhlapäivän päätteeksi pi-
dettiin juhlan kunniaksi sponsoroitu 
Moskovan konservatorion nuoriso-or-
kesterin ja -kuoron konsertti.

Tiedekunnan vaiheita
Lukuisissa puheenvuoroissa ja keskuste-
luissa käsiteltiin juhlivan tiedekunnan 
perustamista ja kehitysvaiheita. Puheis-
ta sai sen käsityksen, että ensimmäinen 
vuosikymmen ei ole ollut kovin helppo ja 
ongelmaton, mutta siitä huolimatta sitä 
voidaan pitää eräänlaisena menestysta-
rinana.

Nykyinen Kurskin valtionyliopisto 
on alkuvaiheessa ollut tyttökoulu ja 
kymnaasi, myöhemmin opettajasemi-
naari ja vuodesta 1934 alkaen valtiolli-
nen pedagoginen instituutti, josta vuon-
na 1994 tuli pedagoginen yliopisto. 
Vuonna 2003 se sai monitieteisen yli-
opiston statuksen, jossa nykyään on 19 
tiedekuntaa ja yli kymmenentuhatta 
opiskelijaa. 

Vuonna 1999 pedagogisen yliopis-
ton historiallisen tiedekunnan yhteyteen 
perustettiin uskontotieteellinen osasto, 

josta vuonna 2003 tuli teologinen ja us-
kontotieteellinen tiedekunta. Tiedekun-
nassa on tällä hetkellä 180 opiskelijaa, 
joista noin 40 prosenttia on naisia. Teh-
tävämäärittelyn mukaan opetuksen ta-
voitteena on valmistaa teologian ja us-
kontotiedon korkeatasoisia asiantunti-
joita erilaisiin tieteellisen tutkimuksen, 
hallinnon, koulutuksen ja kasvatuksen 
tehtäviin. 

Sekä tiedekunnan ohjelmassa että 
opiskelijoiden vapaaehtoisessa toimin-
nassa korostetaan läheistä yhteyttä orto-
doksiseen kirkkoon. Kirkkoisien perintö 
muodostaa teologisen koulutuksen yti-
men. Yliopistolla on oma slaavien valis-
tajille Kyrillokselle ja Methodiokselle 
pyhitetty kirkko, jonka jumalanpalveluk-
siin teologisen tiedekunnan opiskelijat ja 
muutkin yliopistoyhteisön jäsenet voivat 
osallistua. Osallistuminen on kuitenkin 
vapaaehtoista. 

Tiedekunta pyrkii ylläpitämään yh-
teyksiä muihin venäläisiin ja ulkomai-
siinkin teologisiin tiedekuntiin ja hen-
gellisiin kouluihin. Läheistä yhteistyötä 
on ollut erityisesti Kurskin hengellisen 
seminaarin kanssa. Viisivuotisen semi-
naarin kolmella opintolinjalla valmistuu 
pappeja, kanttoreita ja ikonimaalareita. 
Osa seminaarin opiskelijoista on ulko-
oppilaina myös yliopistossa.

Tähän mennessä teologisessa tiede-
kunnassa on suorittanut tutkinnon yli 
sata henkilöä. He toimivat teologian, or-
todoksisen uskonnon ja kulttuurin tai 
uskontotiedon opettajina eriasteisissa 
oppilaitoksissa ja julkisissa kouluissa, 

kirkon ja valtion hallintotehtävissä tai 
seurakuntapappeina. Osa tutkinnon 
suorittaneista harjoittaa jatko-opintoja 
ja valmistelee väitöskirjaa päämäärä-
nään tutkijanuralle antautuminen.

Juhlan johdosta laaditussa historii-
kissa todetaan, että ”kymmenvuotisen 
olemassaolonsa aikana tiedekunta ei ole 
ollut pelkästään yliopiston tärkeä ope-
tusyksikkö, vaan myös Kurskin alueen 
merkittävä kulttuurinen, hengellinen, 
tieteellinen ja kasvatuksellinen keskus.”

Kurskin valtionyliopiston teologisen 
tiedekunnan isänä voitaneen pitää us-
kontokasvatuksen professoria Vladimir 
Menshikovia. Hänen mielestään teologi-
nen tiedekunta on löytänyt hyvin paik-
kansa yliopistoyhteisössä. Yhteistyö yli-
opiston johdon ja erityisesti rehtorin 
kanssa on sujunut erinomaisesti. Myös-
kään yhteistyössä opetusministeriön 

  
Hiippakunnan piispan, metropoliitta Juvenalin 
onnittelut tiedekunnalle.

   Teologisen tiedekunnan 10-vuotisjuhlassa dekaani, arkkimandriitta Zinoviy esitti tervehdyspuheen, 
taustalla yliopiston naiskuoro. 
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kanssa ei ole ollut ylitsepääsemättömiä 
ongelmia.

Teologinen tiedekunta pitää yllä lä-
heisiä yhteyksiä myös paikalliseen hiip-
pakuntaan ja metropoliittaan, vaikka ei 
varsinaisesti kirkon johdon alaisuudessa 
toimikaan. Vaikka tiedekunnan ensisi-
jaisena tarkoituksena ei ole pappien kou-
luttaminen, ovat jotkut sieltä valmistu-
neet ottaneet pappisvihkimyksen ja an-
tautuneet kirkon palvelukseen. Myös 
jotkut seurakuntapappeina jo palvelevat 
ovat kirjoittautuneet yliopiston opiskeli-
joiksi.

Opetus tiedekunnassa on maksuton-
ta. Lähes kaikille opiskelijoille myönne-

Taivaallinen järjestys

MuK, TM Jaakko Olkinuora
on bysanttilaisen musiikin
opettaja.

tään vuosittainen stipendi, jonka suu-
ruus riippuu opinnoissa menestymisestä.

Elämän tarkoituksen etsintää
Keskustelussa kysyin prof. Menshikovil-
ta, mikä hänen mielestään on tämän het-
ken suurin ongelma venäläisen nuorison 
ja yleensä Venäjän kansan elämässä.

– Suurin ongelma on elämän mie-
lekkyyden ja tarkoituksen kadottami-
nen. Erityisesti nuorison keskuudessa on 
toivottomuutta ja näköalattomuutta. 
Neuvostoyhteiskunnassa tulevaisuutta 
saattoi suunnitella vakiintuneen kaavan 
mukaisesti. Nyt edessä on tuntematon 
tulevaisuus. Nuorten on itse löydettävä 
oma tiensä.

– Marxilainen ideologia, jonka va-
raan neuvostoyhteiskuntaa rakennettiin, 

on menettänyt uskottavuutensa. Sen si-
jaan on löydettävä uutta sisältöä, tarkoi-
tusta ja suuntaa elämälle. Kaikki etsivät 
sitä, jotkut löytävät, jotkut eivät. Tiede-
kunnan opiskelijat ovat löytäneet sen 
kirkosta. Siksi tiedekunnassa on myön-
teistä toiveikkuutta, sanoo Vladimir 
Menshikov luottavaisesti.

Yliopiston sisäänkäynnin edustalla 
on neuvostoajalta peräisin oleva patsas, 
johon on kaiverrettu valistusfi losofi n is-
kulause: ”Tieto on valtaa.” Kysyin konfe-
renssiin osallistuneelta apologetiikan 
professorilta Vladimir Katasonovilta, 
onko todella näin myös teologian näkö-
kulmasta.

– Ei näin voi sanoa. Iskulause pitäisi 
muuttaa muotoon: ”Viisaus on valtaa.”

  Isä Veikko Purmonen

Ortodoksisen kirkon elämän ydin on kirkon yhteinen juma-
lanpalvelus. Bysantin aikana luostarien ja seurakuntien pal-
velukset poikkesivat huomattavasti toisistaan, mutta mo-

lemmissa perinteissä jumalanpalvelusjärjestystä arvostettiin 
huomattavasti. Raamatullisista ja liturgisista teksteistä huomaam-
mekin sen, että myös taivaallinen jumalanpalvelus seuraa tarkkaa 
järjestystä: meidän jumalanpalveluksemme tarkoitus on jäljitellä 
tuota taivaallista palvelusta.

Nykyään ortodoksisessa maailmassa luostareissa ja seurakun-
nissa käytetään palveluksissa periaatteessa samoja kaavoja. Nämä 
ohjeet palvelusten toimittamista varten on koottu typikoneiksi kut-
suttuihin kokoelmiin. Eri maissa käytetään erilaisia typikoneja, ja 
usein esimerkiksi luostareilla on omat ohjekokoelmansa. Nykyinen 
järjestyksemme on syntynyt Bysantin ajan merkittävimpien luosta-
reiden, Studionin ja Jerusalemin Pyhän Sabbaan luostarien jumalan-
palvelusperinteiden yhdistelmänä. Kirjoitetun typikonin lisäksi on 
olemassa toki myös “hiljaisen tiedon” typikon, koska kaikkia juma-
lanpalvelustapojen vivahteita ei luonnollisestikaan pystytä kirjoitta-
maan muistiin. Erityisen paljon typikon käsittelee kirkkoveisuja ja 
niiden laulamista, ja monilta osin kanttori on viime kädessä se, joka 
tekee sen mukaiset päätökset.

Suomen ortodoksinen kirkko ei ole määritellyt itselleen mi-
tään tiettyä typikonia. Ennen kirkkokalenterissa mainittiin, että kirk-
ko noudattaa palveluksissaan Kristuksen suuren kirkon käytäntöjä, 
mutta nykyään tämäkin maininta on poistunut. Jumalanpalveluskir-
joihin ei niin ikään ole painettu typikon-ohjeita, kuten esimerkiksi 
kreikkalaisissa kirjoissa on tehty. Suomeksi ei ole julkaistu yhtäkään 
typikonia, ja ennen 1990-lukua vain pieni osa jumalanpalvelusteks-

teistä oli saatavilla suomeksi. Näiden seikkojen summana on seurakun-
tiin syntynyt typikonin kannalta jopa kaoottinen tilanne: palveluksia 
lyhennetään rankalla kädellä, joskus jopa jumalanpalveluksen olennai-
simmista osista. Esimerkiksi lauantai-illan ehtoopalveluksessa typikon 
määrää laulettavaksi kymmenen stikiiraa (päivän aiheesta kertovaa 
veisua), mutta valitettavasti yleisin käytäntö Suomessa on laulaa vain 
yksi. Samalla kirkkokansalta jää kuulematta stikiiroiden hymnografi -
nen kauneus ja dogmaattinen sisältö. Nykyään kaikki jumalanpalvelus-
tekstitkin ovat saatavilla suomen kielellä, joten perusteita stikiiroiden 
laulamatta jättämiselle ei ole.

Lyhennykset eivät suinkaan ole kiellettyjä: jokainen maa, seura-
kunta ja kirkko soveltaa jumalanpalvelusjärjestystä omiin oloihinsa so-
pivaksi. Jos lyhennyksiä tehdään, tulisi niiden olla kuitenkin perusteltuja. 
Selitykseksi ei lauantai-iltana voi riittää se, että täytyy päästä ajoissa 
kotiin saunaan ja television ääreen.

Lyhennysten lisäksi seurakunnissa myös toimitetaan harmittavan 
vähän jumalanpalveluksia: useimmissa kirkoissa on säännöllisiä palve-
luksia vain lauantai-iltaisin ja sunnuntaiaamuisin. Säännöllinen rukous-
elämä on kirkon ydin, ja ilman päivittäisiä jumalanpalveluksia myös 
kirkkovuoden kierto jää hämäräksi. Esimerkiksi joulun ja teofanian esi- 
ja jälkijuhlan kauniit veisut jäävät täysin kirkkokansan ulottumattomiin. 
Siksi olisikin toivottavaa, että seurakunnissa alettaisiin toimittaa arkisin 
ehtoo- ja aamupalveluksia. Jumalanpalvelus on myös luonteva tapa 
aloittaa seurakunnan toimintapiirit.

Mainitsemiani ongelmia ajatellen Ortodoksisen kirjallisuuden jul-
kaisuneuvosto valmistelee parhaillaan kanttorin ohjekirjaa, joka joh-
dattaa niin kirkkomuusikot kuin muutkin jumalanpalvelusjärjestyksestä 
kiinnostuneet typikonin määrittelemiin palvelusten kaavoihin. Tuleva 
kirja toivottavasti osaltaan selkeyttää palvelusten toimittamista ja in-
noittaa yhä ahkerampaan jumalanpalveluselämän virvoittamiseen.

    Jaakko Olkinuora

Venäläisistä yliopistoista...
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Luostaripalsta

Pyhittäjäisien troparissa laule-
taan: ”Kyynelvirroillasi sinä teit 
hedelmättömän erämaan he-
delmälliseksi…” Meidän aika-

namme tämä on kirjaimellisesti toteutu-
nut Arizonan osavaltiossa Yhdysvallois-
sa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 
vuotta siitä, kun athosvuorelainen arkki-
mandriitta Efraim ryhtyi perustamaan 
luostaria kaktuksia ja piikkipensaita kas-
vavaan kuivaan autiomaahan. Porauk-
sissa paikalta löytyi vettä, ja nyt kohoaa 
huojuvien palmujen, suihkulähteiden ja 
kukkien keskellä suurenmoinen luostari 
lukuisine kauniine kirkkoineen, joista 
toiset edustavat bysanttilaista, toiset ve-
näläistä ja toiset romanialaista tyyliä. Li-
säksi ympärillä levittäytyvät oliivilehdot 
ja appelsiinipuutarhat. Kaksi suurta vie-
rastaloa majoittaa kaikkialta Amerikasta 
ja Euroopasta, etenkin Kreikasta, tulleita 
pyhiinvaeltajia. Munkkeja on noin 50, ja 
he edustavat monia eri kansallisuuksia ja 
rotuja. Huolimatta siitä, että jumalan-
palvelukset toimitetaan kreikaksi, py-
hiinvaeltajissa alkaa olla lähes yhtä pal-
jon venäläistaustaisia kuin kreikkalaisia-
kin. Eikä Arizonan luostari ole suinkaan 
ainoa vanhus Efraimin toimesta perus-
tettu luostari. Niitä on Amerikassa tätä 
nykyä jo 75!

Ehdotonta kuuliaisuutta
Kuka on tuo askeettinen pienikokoinen 
munkkivanhus, joka on rukouksillaan 
saanut aikaan kaiken tämän? Isä Efraim 
on kotoisin Kreikan Voloksesta, ja hän 
meni Athosvuorelle 19-vuotiaana vuon-
na 1947 kuuluisan vanhuksen Joosef 
Hesykastin oppilaaksi. Vanhus Joose-
fi n veljestö eli Athoksella äärimmäisen 
alkeellisissa ulkonaisissa olosuhteissa. 
Heidän ohjelmaansa kuului joka ainut 
yö kahdeksasta kymmeneen tuntia Jee-
suksen rukousta. Eikä isä Joosef muu-

Ohjaajavanhus

 Amerikan Efraim

toinkaan kasvattanut oppilaitaan silkki-
hansikkain. Kuuliaisuus oli ehdotonta ja 
työ raskasta. Lisäksi vanhus opetti kuuli-
aisuusveljilleen nöyryyttä käyttämällä 
heistä halventavia nimityksiä ja moitti-
malla heitä jopa vieraiden läsnä ollessa. 
Kaikessa oli kuitenkin mukana hengelli-
nen tarkoitus, ja hänen munkeistaan 
kasvoi sittemmin Athosvuorelle suuria 
hengellisiä isiä ja luostarien johtajia.

Isä Joosefi n kuoleman jälkeen vuon-
na 1957 isä Efraimin ympärille alkoi ke-
rääntyä veljestöä, joka lopulta asettui 
Athokselle Filotheoksen luostariin igu-
meninaan isä Efraim. Amerikkaan isä 
Efraim meni ensimmäisen kerran ter-
veydellisistä syistä ja näki samalla sen 
hengellisen janon, joka siellä vallitsi. Sit-
temmin hän vieraili Yhdysvalloissa usei-
ta kertoja puhumassa kreikkalais-orto-
doksisissa seurakunnissa, kunnes lopul-
ta päätti jäädä sinne lopullisesti. Hänet 

tunnetaankin nykyisin nimellä ”Ameri-
kan Efraim”.

Jumalan mies puhuu
Isä Efraim ottaa pyhiinvaeltajia puheil-
leen joka iltapäivä, ja myös tämän kir-
joittaja, jolla oli onni hiljattain vierailla 
ystävänsä kanssa tuossa Amerikan man-
tereen suurimmassa luostarissa, sai ilon 
tavata hänet. Me molemmat suomalaiset 
tunsimme, että olimme tavanneet Juma-
lan miehen, joka puhuu Jumalan sanoja. 
Näimme, kuinka ihmiset tulivat hänen 
luotaan kasvot loistaen ja kyyneleet sil-
missä. Havaitsimme senkin, ettei isä Ef-
raimille tarvinnut paljon puhua; hän 
ymmärtää ja näkee asioita ilman paljoja 
selityksiä. Jo yksikin tapaaminen isä Ef-
raimin kanssa luo tunteen, että kuuluu 
hänen hengelliseen perheeseensä ja on 
hänen suojeluksessaan. Pelkästään hä-
nen siunauksessaan, jonka sai joka aamu 
kirkossa kello yksi yöllä alkavan juma-
lanpalveluksen alussa, oli jotakin erityis-
tä voimaa. 

Ei siis ole ihme, että luostarin ympä-
rille on kohoamassa pieni asutuskeskus, 
kun vanhus Efraimin hengelliset lapset 
aina Kreikasta saakka rakentavat taloja 
luostarin läheisyyteen voidakseen olla 
pysyvästi hänen vaikutuspiirissään. 

Vanhus Efraimin elämän keskeinen 
asia on hamasta nuoruudesta lähtien ol-
lut Jeesuksen rukous. Hän on elävä esi-
merkki siitä, mitä tämä rukous saa ai-
kaan sekä ihmisessä itsessään että ulko-
naisissa asioissa. Pohjimmiltaan Ameri-
kan 75 luostaria on rakennettu Jeesuk-
sen rukouksen voimalla! Jeesuksen ru-
kous on myös tärkein asia, jota 
veljestölle opetetaan. Tavallinen näky 
luostarialueella on palmujen alla kävele-
vä munkki, joka pitkä rukousnauha kä-
dessään tekee ristinmerkkejä ja toistelee 
puoliääneen: ”Herra Jeesus Kristus, ar-
mahda minua!” 

Pyhän Antonios Suuren luostari on 
todellinen Jeesuksen rukouksen linnoi-
tus, joka suojelee piirissään olevia tämän 
maailman kiusauksilta. Kunnia Jumalal-
le, joka vielä tänäkin päivänä antaa meil-
le tuollaisia hengellisiä keitaita!

    Nunna Kristoduli 
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Luja tahto vie miehen läpi har-
maan kiven, sanoo sananparsi. 
Siinä lienee tiivistettynä se vuo-
sisatainen käsitys suomalaises-

ta miehestä. Päämäärä on saavutettava 
hinnalla millä hyvänsä. Yleensä tämä 
päämäärä liittyy maallisiin tavoitteisiin: 
materiaaliseen ”hyvään”, kunniaan ja 
valtaan. Mikä meitä ihmisiä riivaa? Suo-
ritusyhteiskunnassa kovat arvot ovat 

vai

kunniassa. Sanomalehtien nekrologeissa 
ihmiset nostetaan silosäkein arvoon ar-
vaamattomaan, mutta näemmekö koru-
lauseiden takaa ihmistä, sillä täydellistä 
ihmistä ei ole luotukaan.

Olen lukenut Pispalan paikallisleh-
destä vain yhden rehellisen muistokirjoi-
tuksen. Siinä vainaja kuvattiin humoris-
tisesti mieheksi, joka ei aina korkin pääl-
le astunut, mutta jolle tärkeintä oli mui-
den auttaminen. Olisin halunnut tavata 
tuon miehen. Hänellä oli tallella usko sii-
hen, että jokaisessa meissä on myös inhi-
millisyyttä, olemme saviastioita, joissa 
on säröjä. Ja juuri säröjä meissä Jumala 
rakastaa.

Matkani on kulkenut kompuroiden 
kohti vanhuutta. Olen rikkonut monin 
tavoin Jumalan meille antamaa kaano-
nia, kymmentä käskyä. Olen kokenut 
epäuskon hetkiä tuskalliseen syöpään 
kuolevien vanhempieni sairasvuoteen 
äärellä. Olen itse käynyt niin lähellä ra-
jaa, että jotakin aavistelua minulla on 
lähdön hetkestä. Pelkään ja en pelkää 

kuolemaa. Kerran me joka tapauksessa 
lähdemme.

Äidiltäni sain perinnöksi lempeän 
uskon. Anna anteeksi, niin sinullekin an-
netaan. Maailma voi romahtaa ympäril-
täsi, Jumalan valtakunta säilyy, ikuises-
ti. Muistan hänen kirkkaan ja kauniin 
äänensä, kun hän kotona lauloi kirkko-
veisuja. Ymmärsinkö silloin äitini uskon 
pyhän syvyyden ja yksinkertaisuuden? 
Kun Paavo Ruotsalainen sielunsa hädäs-
sä tuli seppä Högmanilta oikeaa uskon 
tietä, niin suorasanainen seppä vastasi: 
”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana 
kaikki, Kristuksen sisällinen tunto.” Var-
maan Paavo tunsi noiden sanojen jäl-
keen olevansa tyhjän päällä.

Usko kantaa, sanotaan. En ota kan-
taa niin sanottuun uskoon tulemiseen. 
Usko joko asuu sydämessä tai sitten ei. 
Lakihenkisellä jaolla uskovaisiin ja maa-
ilman lapsiin, arvotamme lähimmäisi-
ämme vastoin Jeesuksen Vuorisaarnan 
opetuksia. Meidän tulisi kilvoituselä-
mässämme olla armahtavaisia niin lä-
himmäistä kuin itseämme kohtaan.

Minua hirvittävät oikeassa olevat, 
joille Raamattu on lähinnä lyömäase. Sa-
ma koskee fundamentalismia, joka on 
pesiytynyt kaikkiin uskontoihin. Henki-
nen väkivalta lähestyy julmuudessaan 
fyysistä väkivaltaa.

Kristus näyttää meille tien. Hän jak-
saa kantaa meitä maanpäällisessä vael-
luksessamme kuin pyhä Kristoforos las-
ta virran yli. Olemme Jumalan työkump-
paneita. Miten lohdullista! Olisiko se 
pehmeää uskoa, rakkautta?

    Seppo Järvinen

usko?

Suomen ortodoksisen kirkon väestötilasto 2009
Kirkon jäsenmäärässä enää pientä lisäystä

Suomen ortodoksisen kirkon kaksi vuosikymmentä kestänyt 
myönteinen väestökehitys jatkui toistaiseksi viime vuonna. 
Kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 61 253, josta li-

säystä oli vielä 55 henkeä. Seurakuntiin liittyi jäseniä yhteensä 898 
eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta eroaminen 
lisääntyi huolestuttavasti: eronneita oli viime vuonna 650 henkeä, 
mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2008. 

Kastettuja oli 578 ja kuolleita 724. Näiden lukujen suhde pysyi 
ennallaan. Sellaisia avioliittoja, jossa ainakin toinen oli ortodoksi-
sen kirkon jäsen, solmittiin 386. Avioeroja kirjattiin 291. 

Helsingin hiippakunnan kahdeksaan seurakuntaan kuului 32 
720, Karjalan hiippakunnan 11 seurakuntaan kuului 21 243 jäsentä 
ja Oulun hiippakunnan viiteen seurakuntaan 6 926 jäsentä. Lintu-

lan luostarin sisaristossa oli 12 ja Valamon luostarin veljestössä 
seitsemän jäsentä.

Helsingin hiippakunnan jäsenmäärä kasvoi 213 jäsenellä, ja 
kaikkiaan sen jäsenmäärä on yli puolet kaikista maamme ortodok-
seista. Kirkkoon liittyneitä hiippakunnassa oli enemmän kuin aiem-
pina vuosina, yhteensä 644. Kirkosta eronneita oli 431. Liittyjien 
joukossa on tasaisesti sekä maahanmuuttajia että suomalaisia.

Kirkollishallituksessa pidettävässä keskusarkistossa oli kirjoil-
la 345 henkeä. Edellä mainittuihin lukuihin sisältyy myös poissaole-
va väestö. 

Kirkon jäsenistä noin joka kolmas on kirjoilla suurimmassa 
seurakunnassa Helsingissä, johon kuului vuoden 2009 lopussa 19 
600 jäsentä. Seuraavina olivat Joensuu, Kuopio, Tampere ja Turku. 
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Hämeenlinnan seurakunnassa 
vaikuttaa isä Gaiuksen 
maatuska Maria Sahl-
berg. Isä Gaius ja Maria liit-

tyivät ortodoksiseen kirkkoon 1980-lu-
vun lopulla lukuisten Valamon-retkien 
jälkeen. He kokivat Jumalan kutsuvan 
heitä luostarin hiljaisuudessa ja alkoivat 
lukea ortodoksista kirjallisuutta. Isä 
Gaius vihittiin ensin lukijaksi ja ipodia-
koniksi Hyvinkäällä, diakoniksi 1990 se-
kä papiksi tammikuussa 1995. Maria 
seurasi miestään luonnollisesti ortodok-
siseen kirkkoon ja sitä tietä maatuskan 
rooliin, kun hänen miehensä vihittiin 
papiksi.

Mies ihmisyyden mallina
Feministisesti suuntautuneet uskonnon-
tutkijat kritisoivat uskontoja mieskeskei-
syydestä. ”Mies” on ihmisyyden malli, 
jonka kautta kaikki muu määrittyy. Mie-
het toimivat uskonnollisina johtajina ja 
sulkevat naiset näiden roolien ulkopuo-
lelle sekä sen koulutuksen ulkopuolelle, 
jolla näihin rooleihin päästäisiin. Naisten 
tehtäväksi jää valtaapitävien tukeminen. 
Mieskeskeisyyden katsotaan ulottuneen 
kaikille uskonnon osa-alueille, kuten kä-
sityksiin ihmisluonnosta, määritelmiin 

hyvästä ja pahasta, luomiskertomuksiin, 
kuvaan jumalasta tai rituaaleihin.

Maatuskan monet tehtävät
Maatuska Maria ei ajattele feministisesti 
eikä näin ollen koe tässä ongelmaa. Hän 
elää miehensä tukena hänen ymmärtäjä-
nään, kanssaeläjänään ja avustajanaan, 
ei miehensä ehdoilla vaan häntä voimi-
ensa mukaan avustaen ja tukien. Ympä-
ristöalueiden jumalanpalvelusten yhtey-
dessä hän pakkaa laukut, koristelee kirk-
koa, leikkaa leivät, keittää veden jälkivii-
niä varten ja valmistaa tarvittaessa kirk-
kokahvitkin. 

Maatuskan rooli on yksi naiselle so-
pivista tehtävistä ortodoksisessa kirkos-
sa. Muita ovat muun muassa kanttorin, 
teologin, seurakuntasisaren ja uskon-
nonopettajan roolit. Ortodoksiset kirkot 
ovat vuodesta 1976 lähtien järjestäneet 
erityisiä naiskokouksia. Niissä on luo-
dattu ortodoksien suhdetta naispappeu-
teen ja naisten asemaan seurakunnissa. 
Naiskokouksissa on kyse naisten ja mies-
ten yhtäläisen arvon tunnustamisesta. 
Vaikka sekä miehet että naiset ovat kes-
kenään tasa-arvoisia ja molemmat luotu 
Jumalan kuvaksi, on heillä omat erityi-
set roolinsa Kristuksen pelastussuunni-

telmassa. Pelastus edellyttää identiteet-
tiä miehinä ja naisina, kaikenlainen su-
kupuoleen perustuva syrjintä on synti.

Maatuska Marian mielestä kirkossa 
on tarpeeksi tehtäviä ja jopa rooleja nai-
sille. Perinteisissä rooleissa on tarpeeksi, 
ja ne täydentävät miesten roolien tehtä-
viä. Kirkko ei missään nimessä halvenna 
naista, kaikki tekevät yhtä arvokasta työ-
tä. Hän toivoisi, ettei vanhoja kirkon pe-
rinteitä rikottaisi eikä rakasta kirkkom-
me vanhaa perinnettä ja sen luomaa tur-
vallisuutta. rikottaisi ja tehtäisi tyhjäksi. 

- Tämä ikivanha kirkkokoti on se, jo-
ka antaa minulle turvallisuuden ja jota 
olen aikanaan lähtenyt etsimään ja jonka 
olen löytänyt, maatuska Maria sanoo.

Erilaiset naiskuvat
Feministiteologit ovat kirjoittaneet myös 
kristinuskon kahtiajakautuneesta nais-
kuvasta. Nainen, seksuaalisuus, synti ja 
kuolema liittyvät yh-
teen syntiinlankee-
muskertomuksessa. 
Ensimmäinen nai-
nen, Eeva, saattoi ih-
miskunnan turmioon 
viettelemällä miehen. 
Eeva ja Neitsyt Maria 
esitetään usein toisil-
leen vastakkaisina 
naistyyppeinä. Eeva 
on seksuaalinen ja 
syntinen, Maria asek-
suaalinen ja synni-
tön. Eeva on heikko 
ja synnille altis, Ma-
ria taas siveä ja puhdas, äidillinen ja suo-
jeleva, armahtava ja nöyrä. 

Maatuska Marian Neitsyt Maria on 
juuri lämmin ja anteeksiantavainen. 
Hän on ihmisistä pyhin, joka ymmärtää 
naisten huolet ja vaivat. Pyhistä naisista 
Maria Egyptiläinen on läheisin nöyryy-
dessään ja luopumisessaan. Kirkkovuo-
den suurin ja tärkein juhla on tietysti 
Herran pääsiäinen. Naispyhistä suurin 
Neitsyt Marian jälkeen on pyhittäjä-äiti 
Maria Egytiläinen, joka on maatuska 
Marian suojeluspyhä.

Maatuskana Maria yrittää olla oma 
itsensä ja elää miehensä mukana ja hä-
nen toimiinsa osallistuen tärkeänä osal-
listujana ja Jumalan palvelijana.

  Henna Paasonen

Maatuska
teekupin ääressä
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Lobere sijaitsee Keniassa Laiki-
pian alueella. Aluetta on viime 
vuonna koetellut poikkeukselli-
sen ankara kuivuus. Kuivuuden 

vuoksi ruokaa on vähän ja se on kallista, 
eikä Loberen koululla ole enää varaa tar-
jota lapsille ruokaa. Tämä vaarantaa las-
ten koulunkäynnin.

Loberen peruskoulu on suomalaisil-
le ortodokseille tärkeä paikka, sillä se ra-
kennettiin Ortodoksisen Lähetyksen ke-
hitysyhteistyöprojektina vuonna 1982.

Tänä vuonna voimme tarjota paas-
tolahjana koulun 350 oppilaalle yhden 
lämpimän ruoan päivässä vuoden ajan. 
Suuren paaston keräyksen tarjoama 

Suuren paaston keräys 15.2.–4.4.2010
Ortodoksisen kirkon suuren paaston keräyskohde on vuonna 
2010 Keniassa toteutettava Loberen peruskoulun ruokaohjelma.

Apuasi
tarvitaan!
Kirkon suuren paaston 

keräykseen voit osallistua 
tekemällä lahjoituksen 

Loberen lapsille.
Keräysaika: 15.2.–4.4.2010

Keräystili:
OP, 548005-223308

Viite: 12014

Kenian lapsille
PAASTOLAHJA

kouluruokailu on useimmille näistä lap-
sista päivän ainoa ateria.

Keräystuotto ohjataan Keniaan Or-
todoksinen Lähetys ry:n kautta. Orto-
doksinen Lähetys toimittaa tuen Lobe-
ren koululle Kenian ortodoksisen arkki-
hiippakunnan kautta arkkipiispa Maka-
rioksen valvonnassa.

Tämän vuoden paastokeräys on mit-
taamattoman arvokas lahja: annamme 
lapsille ruokaa ja tuemme heidän kou-
lunkäyntiään.
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SYKETTÄ SEURAKUNNISSA

Jokaisella ihmisellä on 
elämänmuutoksia, joita 
Jumala ohjaa pitkälläkin 
aikavälillä. Minulle suuri 

muutosvaihe oli lähteä pois 
Helsingistä, avioitua ja asettua 
Kouvolaan asumaan 1970. Se 
oli kuin hyppy tuntematto-
maan.

Toinen merkittävä vaihe 
oli päästä iltaoppikouluun, 
käydä lukio ja päästä ylioppi-
laaksi 1981. Samana keväänä 
mieheni kuoltua tulin mukaan 
seurakuntani toimintaan. Syk-
syllä kirjoitin arkkipiispa Paa-
valille ja kysyin, olisiko minulla 
mahdollisuuksia opiskella or-
todoksista teologiaa Kuopion 
pappisseminaarissa? Sain ark-
kipiispalta ystävällisen vastauk-
sen. Hän myönsi minulle opis-
keluoikeuden seminaarissa ja 
käydä siellä tenttimässä. Kun 
seminaari muutti Joensuun yli-
opiston yhteyteen, jatkoin 
opiskeluani avoimessa yliopis-
tossa.

Isä Leo Huurinainen, joka 
vuodesta 1978 lähtien toimi 
Kouvolassa pappina ja seura-
kunnan kirkkoherrana, ehdot-
ti minulle uskonnonopettajan 
tehtävää, minulla kun oli auto 
käytössäni. Ajatus pelotti mi-

Elämän parhain aika
Aika on ollut parasta silloin, kun olen voinut 
palvella Jumalaa ja seurakuntaa, kertoo
Lahja Wartiainen.

nua, olinhan vasta päässyt 
koulunpenkiltä, eikä minulla 
ollut mitään kokemusta ope-
tustyöstä.

Kerroin huolestani Mela-
nia-ystävälleni, ja hän kehotti 
minua opettamaan lapsille 
omaa uskontoa. Jumala tulee 
auttamaan, ja voinhan aina 
kääntyä isä Leon puoleen. Niin 
alkoi työni Haminan ortodok-
sisessa seurakunnassa.

Kun seurakunta oli saanut 
takaisin entisen varuskuntakir-
kon ja kun se oli vihitty uudel-
leen käyttöönsä, isä Leo pyysi 
minua Pyhän ristin kirkon op-
paaksi. Kirkko tulisi olemaan 
avoinna kesäisin.

Työ oli hyvin mieluista. 
Sain hyödyntää niitä tietoja, 
joita olin pappisseminaarissa 
saanut. Kerroin vierailijoille 
kirkon historiasta, ikonostaa-
sista, myin tuohuksia, siivosin 
kirkkosalia ja seurakuntasalia, 
leikkasin ruohonleikkurilla kir-
kon nurmikenttiä, niitin viikat-
teella pohjoispuolelta pitkät 
heinät ja vein ”kottikärrillä” 
pois lasinsirpaleet, joita siellä 
oli melkein joka päivä. Alkoho-
listeja kokoontui kirkon taak-
se, ja he rikkoivat tyhjät viina-
pullot kivirappusille.

Tehtäväkenttä laajentuu
Työ seurakunnassa lisääntyi ja 
syveni. Työllistämistuella seu-
rakunta palkkasi minut vuo-
deksi kanslia-apulaiseksi, ja 
olin siinä Marita Niemisen 
tuloon saakka.

Eräänä päivänä isä Leo yl-
lätti minut jälleen kysymällä, 
voisinko olla lukijana jumalan-
palveluksissa. En minä voinut 
kieltäytyä, seurakuntalaiset 
olivat tuttuja, he suhtautuisi-
vat kömmähdyksiin ymmärtä-
väisesti. Yhden illan harjoitte-
lin resitointia. Marita oli kuun-
telijana ja ”tuomarina”, isä 
Leolle annoin resitointinäyt-
teen – hän siunasi minut luki-
jaksi. Kanttori Kauko Ivanoff 
opetti minua prokiimenin, 
epistolan ja hallelujalauselmien 
lukemisessa. Vähitellen opin 
hallitsemaan prokiimenin, 
epistolan ja halleluja -lauselmi-
en mutkikkaan kaavan.

Ja taas tuli yllätys. Sain 
vastuullisen tehtävän – toimit-
taa hetkipalveluksen. Tämä 
tehtävä ahdisti, mutta nytkään 
en voinut kieltäytyä. Minulla 
oli muutama päivä aikaa opis-
kella ja valmistautua. Valmis-
tauduin henkisessä ja ruumiilli-
sessa jännityksessä, heräsin 
yöllä katsomaan kirjasta, mi-
ten se ja se kohta meneekään. 
Miten helpottavalta tuntui toi-
mittaa hetkipalvelus kanttori-
en Kauko Ivanoffi n tai Kirsi-
Maria Hartikaisen tai Kari 
Päivisen kanssa. Mitä parem-
min annetun tehtävän valmis-
taa, sitä syvemmin se kosket-
taa ja pelottaa. Lukija lukee 
rukouksia muiden rukoilijoi-
den puolesta. Lukeminen litur-
giassa on aina yhtä vavisutta-
vaa: lukija tuntee olevansa lä-
hellä pyhää alttaria, olevansa 
papin ja kanttorin kanssapalve-
lija.

Yksi tärkeä alue, jossa 
olen ollut mukana, on lasten-
kerho. Sen toiminta alkoi Muu-
ramistontien pienessä rukous-
huoneessa ja jatkui Pyhän ris-
tin kirkon juhlasalissa. Kerho-
nohjaaja oppi yhtä paljon kuin 
kerholaisetkin, voisi sanoa 
enemmänkin. Lasten mieliku-
vitus, oivallus ja ilo opettivat 

opettajaa ja ohjaajaa vapautu-
maan, antamaan tilaa lapselle, 
lapsenmielelle, mikä on ihmi-
sessä arvokkainta. Nykyään 
joskus harvoin olen kerhon 
ohjaajana, silloinkin jäsenet 
tuntuvat notkistuvan, mieli vir-
kistyy, sisäinen lapsi pyrkii 
esiin ja sydän iloitsee.

Ortodoksiapiiri
Mitä muuta minulla on tehtä-
vänä kuin lukeminen jumalan-
palveluksissa? Minulla on orto-
doksiapiiri, jota olen vetänyt 
yli kaksikymmentä vuotta. 
Aluksi kokoonnuimme Pyhän 
ristin kirkon juhlasalissa, nyt 
Sypressissä. Vuosien aikana 
olemme tutustuneet ortodok-
siseen kirkkohistoriaan, juma-
lanpalveluksiin, kirkollisiin ta-
poihin, pyhän alttarin esinei-
siin. Palvelualtis Yrjö Palviai-
nen on kertonut meille, mitä 
kaikkea tapahtuu papiston toi-
mittaessa pyhää eukaristiaa li-
turgian aikana.

Pyhän ristin kirkon täyttä-
essä 25 vuotta kolmikerroksi-
nen ikonostaasi oli erityisen 
otollinen tutustumiseen Raa-
matun ja juhlaikonien sano-
maan.

Seurakunnassa on hyvin 
toimiva kirkkotekstiilikerho, 
ohjaajana Irma Leimulahti. 
Ortodoksiapiirillä oli oiva tilai-
suus nähdä papiston puvut, 
pappeuden asteiden tunnus-
merkit, muut kirkolliset teks-
tiilit ja värit. Ihaillen on todet-
tava, että Pyhän ristin kirkossa 
on täydellinen kirkkotekstiili-
en kokoelma.

Viime lukukautena tutus-
tuimme Tito Collianderin 
kirjalliseen tuotantoon. Tällä 
kertaa ohjelmassamme on uk-
rainalaisen taiteilijan Ilja Re-
pinin elämäkerta ja taide. 
Suomenruotsalainen kirjailija 
Tito Colliander on kuvannut 
ansiokkaasti Repinin elämän-
vaiheita. Kummankin suuren 
taiteilijan vaikeudet ja ponnis-
telut auttavat kestämään mui-
den vaeltajien vaikeuksia.

Entä mitä tässä ja nyt?
Kaikilla meillä on puutteita ja 
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a Puurojuhla loisti
Lucian tuomaa valoa

Hämeenlinnan kirkkoon oli 13. joulukuuta 
kokoontunut lähes sata ihmistä vastaan-
ottamaan seurakunnan joulujuhlaa. Lucia-

neitona sai kunnian olla Milja Korhonen ja val-
keisiin vaatteisiin oli pukeutunut liki kaksikym-
mentä lasta. Kirkosta lähdettiin Lucia-neidon 
johdattamana kulkueena kohti seurakuntasalia. 

Kävelymatkan aikana laulettiin 
Lucian troparia ja muita tälle 
osoitettuja lauluja. 

Pääjuhlassa yhteislaulujen 
lisäksi lapset esiintyivät laulaen 
tähtitaivaan alla lasten jouluisia 
lauluja, ja Klaudia Honka-
mäki (kuva vas.) lausui Saima 
Harmajan runon Legenda. 
Kuorolaiset esittivät koljadeja, 
ortodoksisia joululauluja itäs-
laavin mailta. Seurakuntasali 
oli ääriään myöten täynnä 
kirkkoväkeä. Ikonipiiriläiset 
olivat valmistaneet joulupuu-
ron, tähtitortut ja lucianpullat. 
Kiitos kaikille osallistujille!

Teksti: Leena Lomu
Kuvat: Ari Stenberg

Muolaalaisten 
seura kävi 5.-6.12.2009 
itsenäisyyspäivänä 
perinteisesti sytyttä-
mässä kynttilät sanka-
rivainajien muistolle. 
Kynttilät sytytettiin 
Muolaan kirkon 
ristille ja sankarivaina-
jien muistomerkille. 
Kyyrölässä kynttilät sy-
tytettiin sankarivaina-
jien muistomerkille ja 
muistolehtoon ristin 
juurelle sekä Kangas-
pellolla ristin juurelle. 
Kyyrölän sankarivaina-
jien muistopatsaalta 
vasemmalta: Antonina 
Sosunov-Perälä, Jorma 
Rämö, Riitta Himanen 
ja Matti Kultanen.

 Helsingin seurakunnan ja 
seurakuntalaisten lahjoitusvaroin 
ostettu kattokruunu nykyisessä 
Kyyrölän kirkossa.

vaikeuksia. Minun vaikeuteni 
on kuulovammaisuus lapsena 
sairastetun tulirokon surauk-
sena. Huonokuuloisuuden 
vuoksi minun on täytynyt pon-
nistella opintiellä ja kaikessa 
muussakin. Epäonnistuminen 
ja pettyminen ovat monta ker-

taa musertaneet, vieneet us-
kon elämän tarkoitukseen. 
Voimien palattua on eteen tul-
lut uusi aloittaminen.

Olen yhä sama ortodoksi-
sen evakkoperheen tytär, jolla 
oli tiedon nälkä ja jano ja joka 
etsi jatkuvasti omaa tietään. 

Lukioajalta on mieleeni jäänyt 
arabialainen sananlasku: ”Kun 
yksi ovi sulkeutuu, toinen au-
keaa.” Olen saanut koskettaa 
varpaallani tiedon valtamerta, 
josta yksi pieni pisara on niin 
suuri, ettei ihmisen elämä riitä 
sen käsittämiseen. Se saa nöy-

rästi kumartumaan ihmeelli-
sen Jumalan edessä.

Lopussa on sanottava sa-
moin kuin alussakin: ”Parasta 
elämässä on palvella Jumalaa ja 
seurakuntaa”.

  Lahja Wartiainen
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Kotkan tiistaiseurassa 
1980-luvulta alkaen 
toimineet Soja ja 
Orvo Rantanen 

kertovat, että he ovat saaneet 
tiistaiseuralaisista useita pit-
käaikaisia ystäviä, joiden luona 
vieraillaan ja joiden kanssa on 
tehty yhteisiä matkojakin. Itse 
he ovat tulleet mukaan tiistai-
seuratoimintaan aikanaan pii-
rakkatalkoiden myötä. Ran-
tasten mielestä tiistaiseurassa 
oleminen oli jo silloin luonte-
vaa, vapaamuotoista tuttujen 
kanssa toimimista. Yhteen-
kuuluvaisuuden tunne on hei-
dän mielestään ollut vahvaa 
ortodoksisessa kirkossa so-
dan jälkeisistä ajoista lähtien. 
Yhteisöllisyys on voimakasta 
nykyisessäkin tiistaiseuratoi-
minnassa. Niin sanotun pitkän 
linjan tiistaiseuralaisia on mu-
kana vielä monia. Jos joku jää 
yllättäen pois tiistaiseuraillas-
ta, toinen on heti soittamassa 
ovikelloa tai kännykällä vahvis-
tamassa poissaolon syytä.

Vielä 1990-luvun alkuun 
asti Kotkan tiistaiseura oli 
seurakunnan ainoa aikuiskas-
vatusmuoto ja vahvasti muka-
na seurakunnan arjessa ja juh-
lassa huolehtimassa monista 
käytännön asioista. Nykyisin 
samat tehtävät ovat jakaantu-
neet seurakunnan eri toimin-
tamuodoille. Soja ja Orvo 
Rantanen ovatkin pohtineet, 
mikä merkitys tällä kehityksel-
lä on yhteisöllisyyden kannalta 

  Soja ja Orvo Rantanen tiistaiseuraillassa Nikolaos-salissa. 

LEENA KARJALAINEN

Ystävyys ja yhteisöllisyys
vahvistuvat tiistaiseurassa

Olet varmaan evanke-
liumeja kuunnellessasi 
ajatellut, että joskus 

laitan apostolit järjestykseen. 
Nimittäin apostolien nimilis-
tasta tuntuu löytyvän liikaa ni-
miä. Luettelepa Jeesuksen 
opetuslapset: Pietari, Andreas, 
Johannes, Simon, Jaakob, Na-
tanael, Filippus, Tuomas, Bar-
tolomeus, Simon, Jaakob, Tad-
deus, Juudas Iskariot, Juudas, 
Matteus. No nyt niitä on jo 
viisitoista. Ongelma syntyy sii-
tä, että useimmilla opetuslap-
silla, kuten juutalaisilla yleensä, 
oli kaksi nimeä, ja eri evanke-
liumit puhuvat heistä eri ni-
mellä, siksi luettelossa ei ole 

Menivätkö apostolit sekaisin?
Helluntai-ikoni

MARKUS PETSALO

kaikki kohdallaan.
Aloitetaan vaikka saman-

nimisistä. Opetuslapset ovat: 
Simon Pietari ja Simon Kana-
neus lisänimeltään Selootti eli 
Kiivailija, Jaakob Sebedeuksen 
poika ja Jaakob Alfeuksen poi-
ka, Juudas Iskariot ja se Juudas, 
joka ei kavaltanut, jonka lisäni-
mi oli ilmeisesti Taddeus, Bar-
tolomeus, joka todennäköises-
ti on sama henkilö kun Nata-
nael, Matteus, josta käytetään 
joskus myös nimeä Leevi, Tuo-
mas, jonka nimi kreikaksi on 
Didymos, Filippus, Johannes ja 
Andreas.

 Katarine Lehtomäki

pienessä seurakunnassa, kun 
usein samat ihmiset ovat aktii-
visia seurakunnan eri toiminta-
muodoissa.

Seurakunnan hengellinen 
tuki, kirkkoherran ja kanttorin 
työ, on tiistaiseuralle tärkeää. 
Taloudellisesti tiistaiseura jou-
tuu kuitenkin selviämään vain 
jäsenmaksuillaan ja tiistaiseu-
railtojen pienillä arpajaisilla. Se 
asettaa toiminnalle rajoituk-
sensa.

Tiistaiseura on myös yh-
distäjä, sillä paikallislehden tiis-
taiseuraillan kutsu tavoittaa 
hyvin muitakin kuin seurakun-
talaisia ja on siis osaltaan myös 
ekumeenista toimintaa. Iltojen 
aiheista on löytynyt kiinnosta-
vaa sekä nuorille että maahan-
muuttajille. Perhepiiriläisten 
kanssa järjestetään virpovitsa-
talkoot. Eri-ikäisiä seurakunta-
laisia kokoontuu myös tiistai-
seuran joulu- ja pääsiäiskortti-
askarteluiltoihin.

Soja ja Orvo Rantasen 
perhe elää ortodoksista elä-
mää. Orvo, joka ei ole seura-
kunnan jäsen, sanoo löytä-
neensä kirkostamme henkisen 
kotinsa. Hänestä ortodoksinen 
elämäntapa on hyvä. Rantasten 
mielestä ekumenia on tiistai-
seurassa niin luonnollista, että 
siihen ei edes kiinnitä huomio-
ta. Aina on tiistaiseuralaisia ja 
myös luennoitsijoita, jotka ei-
vät ole kirkkomme jäseniä.

Kun Sojalta ja Orvolta ky-
syy mieluisinta tiistaiseura-

muistoa, vastaus on kummalla-
kin sama: matka Petserin ja 
Pyhtitsan luostareihin isä Fila-
delfos Laakson innostavan 
opastuksen johdattamana. Ny-
kyisin tiistaiseuran retket teh-
dään yhdessä seurakunnan 
kanssa. Ensi kesänä tietenkin 
matkataan Joensuuhun kirkko-
päiville. Lisäksi on tarkoitus 
vierailla Loviisassa ja osallistua 
paikalliseen Munkholman 
praasniekkaan.

Tiistaiseura pyrkii toimin-
nallaan vahvistamaan jäsenis-
sään ortodoksisen kirkon opin 

ja elämänäkemyksen tunte-
musta. Soja ja Orvo Rantasen 
mielestä ihmisen kohtaaminen 
on tärkeää, ja myös se saa tiis-
taiseuralaiset kokoontumaan 
yhteen vuosi vuoden jälkeen. 
Soja on tiistaiseuran entinen 
tilintarkastaja ja nykyinen sih-
teeri ja Orvo puolestaan mo-
nitoimimies, joka osaa sekä 
käyttää seurakuntasalin tiski-
konetta että johtaa seuran 
vuosikokousta. Monenlaisille 
taidoille on siis käyttöä myös 
tiistaiseurassa.

  Leena Karjalainen
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Lapselle ajan käsittäminen 
on vaikeaa. Tulevan paas-
tonajan käsittäminen tar-

vitsee avukseen erityisen kar-
tan, joka auttaa ymmärtämään, 
milloin on pääsiäinen. Lapsille 
kartan käyttö aarteen etsin-
nässä on tuttu juttu. Toivotta-
vasti tämän kartan avulla lapsi 
innostuu seuraamaan matkan 
etenemistä kohti Kristuksen 
ylösnousemisen juhlaa.

Valmistamme kartan teke-
mällä kartongista kuusi rap-
pusta, jotka ovat kuusi paasto-
viikkoa. Seitsemäs rappunen 
on suuri viikko, ja lopuksi nou-
semme kahdeksannelle rappu-
selle eli olemme perillä pääsiäi-
sessä. Joka viikko siirrämme 
rappuja nousevaa pientä ihmis-
tä.

Askarteluun tarvitset sak-
set, puikkoliiman, geelikynän, 
pienen palan sinitarraa, pohja-
kartongin, esimerkiksi vihreän 
A4-kartongin, lilaa tai violettia 
kartonkia portaisiin, mustaa 
suuren viikon rappuun ja valke-
aa tai keltaista pääsiäisrap-
puun. Näin rappujen värit ker-
tovat meille myös kyseisen ajan 
kirkkotekstiilien värin. Paaston 
aikana kirkkotekstiilien väri on 
violetti, suurella viikolla musta 
ja pääsiäisenä eli Kristuksen 
suurissa juhlissa valkea.

Aloita leikkaamalla lilasta 
kartongista rappuset, jossa on 
kuusi askelmaa. Ne ovat suu-
ren paaston kuusi paastoviik-
koa. Liimaa raput pohja-arkin 
vasempaan alakulmaan. Nume-
roi raput. Leikkaa kultapape-
rista pieni risti ja liimaa se kol-
mannen ja neljännen rapun vä-
liin muistuttamaan ristin ylen-
tämisen viikosta puolivälissä 
suurta paastoa.

Leikkaa mustasta karton-
gista korkea suorakaiteenmuo-
toinen pala ja liimaa se seitse-
männeksi rapuksi. Kirjoita sii-
hen: SUURI VIIKKO. Lilojen 
paastorappujen ja suuren vii-
kon väliin piirrä tai askartele 
pajunoksia muistuttamaan pal-
musunnuntaista. Palmusun-
nuntaita kutsutaan myös pik-
ku-pääsiäiseksi, sillä suuri paas-

Matka pääsiäiseen
to on loppunut ja valmistau-
dumme muistelemaan 
Kristuksen viimeistä viikkoa. 
Suuren viikon rappuun leikkaa 
kultapaperista tai piirrä pieni 
rahapussi muistuttamaan suu-
ren keskiviikon tapahtumista, 
miten Juudas 30 hopearahasta 
lupasi kavaltaa Jeesuksen. Piir-
rä tai leikkaa ehtoollismalja 

muistuttaman suuren torstain 
tapahtumista, kun Jeesus asetti 
ehtoollisen. Piirrä tai leikkaa 
risti muistuttamaan suuren 
perjantain tapahtumista, kun 
Jeesus naulittiin ristille. Viimei-
seksi piirrä tai leikkaa käärin-
liinoihin kääritty Kristus muis-
tuttamaan suuren lauantain ta-
pahtumista, jolloin Kristus oli 
haudassa.

Lopuksi leikkaa valkeasta 
tai keltaisesta kartongista vii-

meinen kahdeksas rappu. Se 
saa olla niin iso kun arkille 
mahtuu, sillä pääsiäisaika kes-
tää 40 päivää eli kuusi viikkoa. 
Tähän rappuun kirjoita: ”Pääsi-
äinen, Kristus nousi kuolleis-
ta!”

Koristele rappu värikkäin 
pääsiäismunin. Käytä esimer-
kiksi tarroja tai pääsiäissalvet-
tien kuvioita. KNK = KRISTUS 
NOUSI KUOLLEISTA!

Otsikoi työ: MATKA 
PÄÄSIÄISEEN. Askartele vielä 
pieni oman itsesi näköinen ih-
minen. Kiinnitä se sinitarralla. 
Kuljeta sitä rappu kerrallaan 
siirtäen sitä sunnuntai-iltana 
tai maanantaiaamuna aina seu-
raavalle rapulle. Yksi rappu on 
yksi viikko. Suuri paasto alkaa 
laskiaisena. Kartan voivat kyllä 
tehdä kaikenikäiset itselleen. Ja 
sen voi tehdä vaikka postikor-
tin kokoisena. Sen avulla on 
kiva seurata päivittäin, millai-
nen matka on vielä pääsiäiseen. 

Valoisaa paastonaikaa toi-
vottaa Kati-kanttori Kotkasta!

  Katarine Lehtomäki

Monelle perheenäidille 
suuri paasto tuo päähän 
harmaita hiuksia, jos 

niitä ei ole jo ennestään. Tässä 
kanttorilan vinkkejä paaston lä-
pi viemiseksi. Suuren paaston 
tarkoitushan on selvitä mahdol-
lisimman vähällä työllä keittiös-
sä ja syödä vaatimattomasti.

Tee raasteita. Maukkaan 
kaalisalaatin saat, kun kaaliraas-
teen laitat vaivautumaan talous-
koneeseen hetkeksi. Lisää muu-
tama tippa kasvisöljyä, aromi-
suolaa ja makeutusainetta. 
Porkkanaraaste ja kesäkurpitsa-
raaste maistuvat kaikille. Maus-

 Vera 
Lehtomäki 
tekee nuu-
deleita.Vinkkejä

suuren paaston aterioihin

KATARINE LEHTOMÄKI

tapa valkosipulilla. Yllätyt. Niis-
tä on helppo paistaa myös kas-
vispihvit. Lisää vain muna ja vä-
hän korppujauhoa ja mausteita.

Tee salaatteja,  
dipatkaa vihanneksia
Tee nopea pottumuussi. Keitä 
jonain päivänä vaikka vain puu-
roa. Oletkos pitkään aikaan 
syönyt pelkkää makaronia? Sitä 
tarjoillaan Athosvuorellakin 
munkeille. Tai pelkkää riisiä soi-
jakastikkeella tai chilikastikkeel-
la? Helppotöinen ja lapsiper-
heen suosikki ovat uunissa val-

mistetut ranskalaiset ja kalapui-
kot ketsupin kanssa tarjoiltuna. 
Hedelmäsalaatti ja mehukeitot 
ja kiisselit ovat vitamiinirikkaita 
ja maistuvia.

Tee itse nuudeleita tai la-
sagnea kasvistäytteellä, tai pit-
saa tonnikalalla, oliiveilla ja sipu-
lilla. Hyvää kasviskeittoa saat, 
kun keität juureksia, heitä se-
kaan kasviskuutio ja soseuta 
kaikki sauvasekoittimella.

Milloin viimeksi keitit puna-
juuria? Äläkä unohda lanttulaa-
tikkoa ja porkkanalaatikkoa. 
Miten maukasta onkaan silli, an-
jovis tai graavikala keitetyn pe-
runan kanssa! Paaston eväslei-
vät maistuvat, kun teet tonnika-
la–curry–kevytmajoneesi-mas-
san ja teet kaksi kerrosleipää. 
Äläkä unohda kauppojen kasvis-
säilykkeitä, niillä saat pientä 
vaihtelua paaston arkeen. 

Kaikkea ruokaa voi tehdä 
tavallisilla ohjeilla, jätä vain liha 
pois. Ja huomaa, ettei ruoan ei 
tarvitse olla mautonta! Tuskat-
tomia hetkiä keittiössä!

  Katarine Lehtomäki
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Joulumyyjäiset
Seurakunnan joulumyyjäiset Nikolaos-salissa 12.12.  saavuttivat
jälleen suuren yleisösuosion. Lyydia Lecklin ja Tuula Mussalo 
hoitivat myyjäisten kahvilaa.

Seurakunnan ikonikerhon 
maalaamia ikoneita myyjäisissä.

Pääkirkon isännöitsijä Pirjo Kurki myymässä 
diakoniatuotteita.

 JONATHAN RENDA
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LEENA NORTAMAA
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Joulujuhlassa vie-
raili Viipurin pyhän Elian 
seurakunnan kirkkoherra 
Igor Aksjonov, joka oli 
kiinnostunut Lahden Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon ja 
Viipurin Pyhän Elian kirkon 
yhteydestä. 

Venäjän-
kielinen
joulujuhla

  Venäjänkielistä joulujuhlaa Lahdessa juhlisti Viipurin Pyhän Elian 
seurakunnasta saapunut nukketeatteri.

Helsingin 
metropoliitta 
Ambrosius suoritti 
Lahdessa seura-
kunnan tarkastuk-
sen 20.-22.11.2009.

 Seurakunnantarkastus

Isä Viktor 
Maksimovski 
tulkkasi metropo-
liitta Ambrosiuksen 
puheen venäjäksi.
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Metropoliittamme Am-
brosiuksen siunauk-
sella Imatran kirkon 

ikonostaasihanke käynnistyi 
syksyllä ja konkretisoitui lop-
puvuodesta nopeasti. Pyhän 
Kolminaisuuden veljestö Kurs-
kissa – pyhittäjä Serafi m Saro-
vilaisen synnyinseudulla – val-
misti uuden ikonostaasin mit-
tojen mukaan. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan sen tuli 
valmistua pääsiäiseksi 2010, ja 

Nikolaoksen kirkkoon
UUSI IKONOSTAASI

tätä ennen ikonipohjat. Koko-
naisuus tulikin valmiiksi jo jou-
lukuun puoliväliin mennessä, ja 
Kurskista se toimitettiin ensin 
Moskovan kautta Pietariin ja 
sitten Viipuriin Pyhän Eliaan 
kirkon seurakuntatalon varas-
toon.

Juuri ennen joulua ikonos-
taasi haettiin Viipurista Imat-
ralle ja välittömästi joulun jäl-
keen se asennettiin paikoil-
leen. Ikonostaasia ei ollut 

mahdollista säilyttää varastos-
sa odottamassa ikonien val-
mistumista, minkä vuoksi se 
koottiin paikalleen kirkkoon, 
ja samalla voitiin tarkistaa 
myös osien sopivuus ja kunto.

Ikonostaasin pystytykses-
tä vastasi talkooryhmä am-
mattimiehen apuna. Pystytys 
sujui nopeasti kahdessa päiväs-
sä, ja saatoimme ilolla todeta, 
että Nikolaoksen kirkon kau-
neus korostui edelleen.

Uuden ikonostaasin runko 
on mäntyä, mutta sen näkyvä 
osa on petsattua lehmusta. 
Lehmus on koristekaivertami-
seen sopiva puulaji, ja tätä kai-
verrustyön jälkeä onkin ollut 
ilo ihailla. Nyt ikonostaasissa 
on väliaikaisesti muutama van-
ha kirkon ikoni odottamassa 
uusien valmistumista. Seura-
kunnanneuvosto on tilannut 
uudet ikonit ikonimaalari Liisa 
Tynkkyseltä. 

Kirkon vanhassa ikonos-
taasissa olleet ikonit jäävät 
kaikki edelleenkin käyttöön. 
Vanhimmat ikonit jäävät Niko-
laoksen kirkkoon ja uudem-
mat siirretään Parikkalan Jo-
hannes Kastajan tsasounaan 
täydentämään siellä entuudes-
taan olevia ikoneita.

  Isä Timo Tynkkynen

  Timo Saira-
nen kokoa-
massa uutta 
ikonostaasia.

Uuden 
ikonostaasin 
runko paikal-
leen asennet-
tuna.

Lappeenrannan alueen merkkipäiväänsä 
viettäneiden yhteistä juhlaa vietettiin 4. tammikuuta 
seurakuntasalilla.

Seurakuntalaisia kokoontui runsain jou-
koin jo perinteisille loppiaiskahveille isä Timo 
Tynkkysen ja maatuska Liisan kotiin.

KUVAT: JARMO HUTTU

KAUKO PUSSINENHANNU MUTANEN
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Maassamme syttyi kulu-
neena vuonna yli sata 
tulipaloa, jotka saivat 

alkunsa kynttilöistä ja ulkoroi-
huista. Porissa sattui syksyllä 
tuhoisa palo, jossa kaksi ihmis-
tä menehtyi. Paloturvallisuu-
teen on Porin kirkossakin pa-
neuduttu huolekkaasti, ja esi-
merkiksi tuohustensammutta-
jaksi on palveluksissa nimetty 
viisi henkilöä. 

Viisivuotias Aleksi Vuontio 
hurmaantui palokypärästä.

 – Hei, nyt se sammuu, 9-vuo-
tias Iisakki Aho iloitsi. Petri 
Vallin varmistaa vieressä, että 
kaikki sujuu turvallisesti. 

Porissa päivä paloasemalla 
ohitti piparit
Lapsia viisattiin palontorjunnassa

Ikonijuhlaa 
jouluaattona 
Porissa – Roma-
nos Melodos ja 
kuorolaiset.

Ikonimaalari Harri Stefaniuk-
sella oli tuomisenaan Valti-
mosta arvokas joululahja 

Porin kirkolle. Vuosi sitten 
kirkko sai seinälleen Stefaniuk-
sen Porin Jumalanäidin ikonin. 
Jouluaattona vihmottiin ru-
kouskäyttöön Harri Stefaniuk-
sen uusin luomus, pyhän Ro-
manus Melodoksen ikoni. 

– Pyhä Romanos Melodos 
eli 400-luvulla ja hän palveli 
Blahernan kirkossa Konstanti-
nopolissa, kertoi ikonimaalari 
Stefanius. – Romanoksen ääni 
oli kuitenkin heikko. Hänen 
lukiessaan Kristuksen synty-
mäjuhlan aattopäivänä kirkos-
sa hänen lukemisensa oli  niin 

Porilaiset ortodoksilapset 
ovat yleensä joulun edellä ke-
rääntyneet leipomaan kirk-
koon pipareita. Nytpä tehtiin-
kin poikkeus ja kymmenkunta 
lasta vanhempineen matkasi 
paloauton kyytiminä paloase-
malle, jossa saatiin opastusta 
muun muassa palovaroittimis-
ta, hätäpoistumisesta ja kyntti-
län sammuttamisesta. Lapset 
uskaltautuivat jopa tukahdut-

tamaan tulta sammuttimella ja 
sammutuspeitteellä palokunta-
laisten opastamina. 

Päivä paloasemalla -tapah-
tuman yleisömäärä yllätti Porin 
VPK:n valistajat: palokunnan 
toimintoihin perehtyi yli neljä-
sataa porilaista. VPK:n pu-
heenjohtajalla Petri Vallinilla oli 
tarjota selkeät ohjeet tuohus-
ten ja kynttilöiden polttajille.

– Parasta on toimia jo en-

nen kuin mitään pahaa ehtii 
tapahtua. On hankittava jokai-
seen huoneeseen palovaroitin 
ja koko huusholliin sammutus-
peite ja sammutin. Perheellä 
on hyvä olla turvasuunnitelma; 
jokaisen on tiedettävä, miten 
toimitaan palon syttyessä. 

Teksti ja kuvat:
Simo Ojanen

Pyhä Romanos Veisaaja
Porin kirkkoon avutonta, että lukijaa oli vaih-

dettava kesken palveluksen. 
Papistokin suorastaan naures-
keli hänelle. Pyhä Romanos 
rukoili illalla yksinäisyydessä, 
kun Jumalanäiti ilmestyi hänel-
le ja piteli kädessään kirjakää-

röä, jonka hän antoi Roma-
nokselle ja kehotti syömään 
sen. Aamulla Romanos alkoi 
yllättäen laulaa kirkossa enke-
limäisellä äänellä kontakkivei-
sua Kristuksen syntymästä. 
Näin Romanos oli saanut sa-
malla kertaa sekä säveltämi-
sen, sanoittamisen että laula-
misen lahjan.

Porin tiistaiseura on mää-
rätietoisesti paneutunut  uusi-
en ikonien hankintaan. Pyhä 
Romanos veisaaja sijoittuu kir-
kossa osuvasti juuri kuorolais-
ten lähituntumaan vastapäätä 
Stefaniuksen Porin Jumalanäi-
din ikonia. 

Teksti ja kuvat:
Simo Ojanen

Romanos Melodoksen 
ikonin teksti on joulutroparista.

Kuumaa makkaraa… 
kolmevuotiaan Sofi an herk-

kuhetki paloasemalla.
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Joulujuhlassa tuhat
henkeä kirkon kupeessa

Porin kirkon jouluun liit-
tyy joka kuudes vuosi lä-
heisen Porin Käppärän 

koulun oppilaiden joulujuhlan 
vietto kirkon ja koulun lähei-
sessä Käppärä-puistossa. Nyt 
joulun edellä vietettiin jälleen 
iloista joulujuhlaa, kun 1.-6. 
luokkien oppilaat tulivat klo 23 
illalla lyhtykulkueessa kirkon 

naapuriin juhlan viettoon. Mu-
kana oli yli tuhat henkeä, kou-
lulaisia ja heidän opettajiaan, 
omaisiaan ja ystäviään joului-
sessa miljöössä iloitsemassa 
tonttujen, lumiukkojen ja mui-
den esityksistä. Kirkon lähellä 
oli myös seimi Jeesus-lapsen, 
Marian ja Joosefi n seurassa.

Tilaisuus puistossa alkoi 5. 

Paasto alkaa - 
oletko valmis! Porin 
tiistaiseurassa herkis-
tyttiin paastoaikaan 
sekä henkisesti että 
fyysisesti. Riikka Joki 
piti rentouttavan har-
joituksen ja isä Jorma 
Kudjoi johdatteli sitten 
kuulijoita paastovii-
koille.

SIMO OJANEN
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Kirkollishallitus on myöntä-
nyt syksyn ylioppilaskirjoi-
tusten ortodoksisen us-

konnon kokeessa parhaiten me-
nestyneelle kokelaalle Kaarlo 
Saarennolle Nousiaisten lukiosta 
200 euron kannustusstipendin.

– Kaarlo on ollut erittäin ah-
kera ja tunnollinen ja hän teki jo-
pa ylimääräisiä kursseja uskon-
nossa, luonnehti oppilastaan us-
konnonopettaja Paula Rannikko. 

– Mielestäni Kaarlon yo-vas-
tauksista hienoin oli kysymys he-
sykasmista. Hän oli siihen yhdis-
tänyt erinomaisesti kirjan sirpa-
leisen tiedon ja rakentanut todella 
hienon vastauksen. Muutkin hä-
nen vastauksensa olivat harvinai-
sen kypsiä. Huomasi selvästi, että 
hän on hyvin perehtynyt uskon-
non kysymyksiin ja tuntee rak-
kautta kirkkoa kohtaan. Kaarlo 

Kirkon stipendi Kaarlo
Saarennolle

Täällä Varsinais-Suomessa on pal-
jon oppilaita, jotka eivät jostakin 
syystä osallistu ortodoksiseen 
opetukseen, vaikka sitä järjestet-
täisiinkin kunnassa. Olen Turun 
seurakunnan ainoa päätoiminen 
uskonnonopettaja, ja nykyisin 
suurin osa tunneistani on tietoko-
neen kautta tapahtuvaa etäope-
tusta, johon myös Kaarlo osallis-
tui. Missään muussa Suomen or-
todoksisessa seurakunnassa ei 
tätä opetusmuotoa ole tiettävästi 
käytössä, kertoi Paula Rannikko.

– Kaarlo viesti osaamisel-
laan, kiinnostuksellaan ja innos-
tuksellaan, että ortodoksiset asi-
at olivat hänelle hyvin tärkeitä ja 
läheisiä, tähdensi puolestaan 
Kaarlon 1–9-luokkien uskonnon-
opettaja Leila Pahomow Mynämä-
eltä. 

Kaarlon palkintokaapissa 
useita SM-kultamitaleja
– Olen ollut kiinnostunut orto-
doksisesta uskonnosta koko ikäni 

Kaarlo ponomarina

ja varsinkin yläasteella perehdyin 
ortodoksisuuteen entistä lähem-
min Leila Pahomowin tuntien in-
noittamana, sanoi kevään kirjoi-
tuksiin osallistuva abiturientti 
Kaarlo, joka on toiminut Turun 
kirkon palveluksien ponomarina 
jo jonkin aikaa. Ortodoksinen 
elämänasenne saa jatkoa tulevai-
suudessakin:

– Kirjoitusten jälkeen tarkoi-
tukseni on pyrkiä teologiaa luke-
maan Joensuuhun. Muutto Länsi-
Suomesta Joensuuhun ei suurem-
paa koti-ikävää tuottane, koska 
perheen kesämökki on Liperissä 
ja Joensuun seudulla asustelee 
myös sukulaisia.

Kaarlon ykkösharrastus tar-
joaa  tarpeellista vaihtelua tiiviin 
opiskelun lomaan: Kaarlo harras-
taa Turun Seudun Ampujissa ilma-
kivääri- ja pienoiskivääriammun-
taa. Eikä hän juuri huteja liikku-
vaankaan maaliin räiskyttele, sillä 
kotona on palkintokaapissa useita 
nuorten SM-kultamitaleja. 

  Simo Ojanen

on ollut paras oppilas urani var-
rella, ylisti Rannikko.

Etäopetusta tietokoneen 
kautta
– Puolet oppilaistani on maahan-
muuttajia, ja he ovat lähtöisin 
enimmältään Venäjältä. Turun 
Normaalikoulussa lähes kaikki 
oppilaani ovat maahanmuuttajia, 
joiden määrä lisääntyy koko ajan. 

luokan oppilaan Joona Luoni-
lan ortodoksisen kirkon kel-
lojen iloisella soitolla. Tämä 
herätti joulurauhan koko ih-
misjoukon sydämiin. Tämän 
jälkeen alkoi tonttujen ja mui-

den esiintyjien talvinen vuoro, 
joka lumisessa puistossa oli 
mieliin painuva. Oli mukava 
aloittaa joululoma!

   Elli Honkala
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Sokos-tavaratalo 
Wiklundin Makeup Sto-
re lahjoitti Turun seura-
kunnalle 8.1. Faberge-
munan. Kuvassa (vas.) 
Maija Grönlund, isä Ion, 
myyntipäälikkö Anette 
Huila ja meikkaaja Tanja 
Bang.

Isä Teppo Siili luovutti isä Viktor Turhaselle 1. luokan Pyhän Karitsan ritari-
kunnan jäsenmerkin mararskuisen palveuksen yhteydessä Pyhän Aleksandran 
kirkossa.

 Isä Ion kastoi 
Sofi a Oprea-Tomiucin 
Ahvenanmaalla, jossa 
ortodoksista  kastet-
ta ei ole toimitettu 
pitkään aikaan. Mukana 
vanhemmat, äiti Raluca 
Tomiuc ja isä Nicolae 
Oprea.

LIISA RÄSÄNEN

Rauman Tiistaiseura aloit-
ti uuden vuoden ja kevät-
kautensa 12.1. iloisilla 

kakkukahveilla. Tiistaiseuran 
puheenjohtaja Ulla Raulalla oli 
aihetta juhlaan. Hänellä oli jo 
viime vuoden puolella 50-vuo-
tissyntymäpäivänsä, mutta hän 
halusi juhlistaa sitäkin vasta 
nyt. Joulun alla Ulla valmistui 
sekä sairaanhoitajaksi että ter-
veydenhoitajaksi ja yhdistet-
tyyn juhlaan oli siten monin-
kertaisesti aihetta. Tiistaiseu-
ran lahjana hän sai taiteilija 
Riitta Lehto-Toivasen herkän 
grafi ikanlehden ”Rukous ikonin 
edessä”. 

Ystävykset Johannes ja Esa.

Turun Tiistaiseuran myyjäiset

Seurakunnan joulujuhlaa 
vietettiin sunnuntaina 28. joulukuuta

Myyjäis-
ten piirak-
katalkoot 4. 
joulukuuta.

Myyjäiset viides joulukuuta.
Lapsi- ja nuorisotyön pöydällä 
myös lapset olivat innokkaasti mukana.

Onnittelumme Ullalle ja monia 
armorikkaita vuosia!

Tu
rk

u
 / 

R
au

m
a

Isä Ion jakoi pukin ovelle jättämät lahjat lapsille.
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Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715, 
leena.lomu@hotmail.com

Johannes syntyi Palestiinan tai Syy-
rian alueella 500-luvulla. Hänen 
elämästään ei tiedetä paljon, mutta 

todennäköisesti hän oli varakkaasta per-
heestä. Johanneksen otaksutaan olevan 
pyhittäjien Ksenofonin ja Marian poika. 
Hän lähti 16-vuotiaana Egyptiin Siinain-
vuoren luostariin ja vihkiytyi munkiksi. 
Hänen veljensä Georgios oli myös munk-
kina Siinailla. 

Kun Johanneksen ohjaaja abba 
Martyrios kuoli, siirtyi Johannes kilvoit-
telemaan erämaahan, jossa hän eli 40 
vuotta. Siellä hän kilvoitteli ankarasti ja 
rukouksen voimalla todisti Jumalan suo-
jelevan uskollisia palvelijoitaan. Häntä 
kutsuttiin nerokkaaksi, enkelien vertai-
seksi ja erinomaiseksi opettajaksi sekä 
näkymättömien vammojen parantajaksi. 
Hänet valittiin Siinain luostarin igume-

Pyhittäjä Johannes
Klimakos – Johannes
Siinailainen
(Portaiden Johannes, Johannes Skolastikos)

Muistopäivää vietetään suuren paaston 
neljäntenä sunnuntaina ja kuolinpäivää 
30. maaliskuuta. 

niksi. Johan-
nes kirjoitti 
kilvoittelun 
ohjesäännöt 
ja toimi elä-
mällään esi-
merkkinä 
kristityille.

Johan-
nes vetäytyi 
takaisin erakoksi, jossa hän kirjoitti ”Ab-
ba Johanneksen, Siinain vuoren munk-
kien igumenin, askeettinen puhe” -teok-
sen, joka sai lisänimen ”Hengelliset lain-
taulut”. Teos käsittää 30 puhetta. Teok-
sessa kuvataan ihmisen nousua portait-
tain kohti Jumalaa, jonka vuoksi teosta 
nimitetään myös Portaiksi. Tästä teok-
sesta tuli kristillisen kilvoitus- ja luosta-
rielämän klassikko. 

Tropari
Sinä, oi jumalankantajaisämme Johannes, 
tulit erämaan asukkaaksi, ruumiilliseksi en-
keliksi ja ihmeidentekijäksi saatuasi paastol-
la, valvomisella ja rukouksella taivaalliset 
lahjat. Sinä parannat sairasten taudit ja sie-
lut, jotka luoksesi uskossa tulevat. Kunnia 
olkoon hänelle, joka antoi sinulle voiman! 
Kunnia hänelle, joka sinut seppelöi! Kunnia 
olkoon hänelle, joka sinun kauttasi kaikille 
parannusta vuodattaa!
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Julian päiväkirjasta 1/10

Vuosi vaihtui pakkasessa. Tämä talvi 
on ollut jotenkin tavallista kylmem-
pi, vaikka koko ajan vaahdotaan il-

maston lämpenemisestä. Onhan tässä 
pakkasessa se hyvä puoli, että pöpöt kuo-
lee ja sitä myöden sairastelut vähenee, 
jouluna oli lunta kunnolla lunta ja ulko-
maalaiset turistitkin näkevät Suomen tal-
ven kauneimmillaan. Sitä paitsi pulkkamäki 
on silti yksi hauskimpia talvilajeja ja jos 
lunta ei olisi, niin ei voisi tehdä lumienke-
leitäkään.

Näin suuren paaston kynnyksellä us-
santunnilla on puhuttu paljon paaston 
merkityksestä ja tarpeellisuudesta. Nyky-
ään hengellisellä elämänmuutoksella on 
suurempi merkitys kuin ennen, koska 
maallistumisen myötä henkiset arvot ovat 
romahtaneet. Kaveripiiristänikin huo-
maan, kuinka tietynlainen asennekasvatus 
siirtyy vanhemmilta lapsille. Jos tunnustaa 
uskovansa, niin meihin voidaan suhtautua 
jopa negatiivisesti. Kaikkein ikävintä on se 
kun opettajien edessä tietyt esittävät eri-
laisia näkemyksiä esimerkiksi uskon suh-
teen ja sitten vapaa-ajalla puhuvat aivan 

Joonatan on äitinsä kanssa päättänyt 
liittyä ortodoksiseen kirkkoon. Joonata-
nin äitiä harmittaa kun häntä ei oltu kas-
tettu aikoinaan ortodoksiseksi ja nyt hän 
sitten pääsee tavallaan ”kotiin” äitikirkon 
helmaan. Minä tietysti olen tehnyt Joona-
tanin suhteen vähän epävirallista käänny-
tystyötä, vaikkei sitä meidän kirkossa ole 
tapana tehdä. Jokainen liittyy kuitenkin 
omasta vapaasta tahdostaan. 

Pikku Antonista on kasvanut jo ”iso 
poika” ja tämä puhua pälpättää hereillä 
ollessaan koko ajan omia juttujansa. Mun 
täytyy mennä paastossa ripille ja tunnus-
taa, että välillä suustani pääsee rumia sa-
noja ja Anton nappaa heti ne käyttöön. 
Nastin ja Danielin kanssa tulee kans tapel-
tua turhan usein ja äitiäkin pitäis auttaa 
siivoushommissa. Äiti onkin antanut meil-
le käskyn, ettei ainakaan Antonin aikana 
saa haukkua ketään, mielellään ei muul-
loinkaan. Eli nyt alkaa mielen, ajatusten, 
sanojen ja tekojen puhdistautumiskausi.

Teksti: Leena Lomu
Piirros: Klaudia Honkamäki

toista. Miksi ei voida olla rehellisiä myös 
omien mielipiteiden kanssa? Ai niin…ar-
vosanojen.

Suureen paastoon kuuluu katumuksen eli synnin-
tunnustuksen sakramentti. Tätä voidaan kutsua 
myös mielenmuutoksen sakramentiksi, koska 

omatunto vaatii joskus mielen, ajatusten, asenteiden ja 
tunteiden muutosta. Katumus on elämän tie, joka toi-
mii rukouksen ohella sielun lääkkeenä. 

Jeesus on näkymättömästi läsnä tässä mysteerios-
sa eli salaisuudessa ja antaa rehellisesti katuvalle tä-
män synnit anteeksi. Pappi toimii armon välikappalee-
na ja tunnustuksemme todistajana. Hän ei päästä syn-
tejä oman vallan mukaan vaan Pyhän Kolminaisuuden 
nimeen, eikä papin tehtävä ole tuomita tai arvostella 
vaan johdattaa uuteen toivoon.

Katuva tulee kirkkoon, ja pappi lukee synnintun-
nustusta edeltävät rukoukset. Tämän jälkeen katuva 
tunnustaa rikkomuksensa rippi-isälleen eli hengellisen 
elämän ohjaajalleen, joka neuvoo, kuinka tulee toimia 
Jumalan tahdon mukaisesti. Keskustelun päätyttyä ka-
tuva menee polvilleen, ja pappi peittää kaulassaan ole-
valla epitrakiililla katuvan pään. Lopuksi pappi siunaa 
katuneen ristinmerkillä ja lukee päästörukouksen. 
Pappi on asettanut analogille e…n ja r…n, joita katuva 
suutelee sakramentin päätteeksi. 

Katumus 

Tehtävä pisteestä pisteeseen:
Yhdistä pisteet numerojärjestyksessä, niin selviää, mitkä ovat nämä 
analogille asetetut kunnioitetut esineet.

Sakramentit tutuksi
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