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Palvelukset ja hartausohjelmat 
kuunneltavissa myös Yleisradion 
internetsivuilla. 

To 24.10. ja su 27.10. Todellisia tarinoita 
-dokumentti ”Pyhän langat” (YLE 
Radio 1). Konevitsan luostarin Suomen 
puoleisia vaiheita muistelevat luostarin 
vanha työntekijä Erkki Stranius, leiri-
läinen Raili Kannasmaa sekä luostarin 
yhteydessä mukana työskennellyt rovasti 
Hannu Loima. 

Su 3.11. liturgia klo 11–12, Porvoo, 
Kristuksen kirkastumisen kirkko.

Su 17.11. liturgia klo 11.00–12.00,  
Rovaniemi, Pyhän apostoli Andreaksen 
kirkko.

Su 1.12. liturgia klo 11–12, Hämeenlinna, 
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän 
Johannes Krysostomoksen kirkko.

Pe 6.12. Pyhän Nikolaoksen päivän litur-
gia klo 10–11, Helsinki, Pyhän Aleksante-
ri Syväriläisen kappeli Mellunmäessä.

Su 15.12. liturgia klo 11–12, Turku, Pyhän 
marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko.

PATRIARKAN vIERAILUN PUHEITA
4–8  Pysykää patriarkaatin rakkaudessa 
 Kari M. Räntilä

HENGELLISTÄ OPETUSTA
10–11  Seurakunnan järjestys ja yhteisöelämän uudistaminen
 Isä Markku Toivanen

EKUMEENISEN PATRIARKAATIN HISTORIAA
12–13  Bysantti Konstantinus I:n  
 ja Konstantinus XI:n välisenä aikana
 Isä Ion Durac

PATRIARKAN vIERAILUN MERKITYS
l 14–15  Konstantinopolin kirkollisen aseman kehittyminen
 Isä Jarmo Hakkarainen
l 15–16  Arvonantoa kaikki kohtaan
 Isä Heikki Huttunen
l 12–13  Kanoninen asemamme luo turvan
 Arkkimandriitta Andreas Larikka
l 19–20  Suomen suvereeni autonomia
 Ylidiakoni Jyrki Härkönen
l 20–21  Patriarkka kävi – vai kävikö?
 TT Juha Riikonen

KIRJALLISUUDEN POHDINTAA
22–24  Dostojevskin ja Tolstoin usko ja epäily
 Markku Sunimento

KREIKAN-KIRJEENVAIHTAJALTAMME
25  Se on Kreikkaa – ei tueta?
 Saara Kallio

FILANTROPIA KIRKON PALvELUKSESSA
l 26–27  Tehokasta avustustyötä. 
 Pirkko Mäkisen haastattelu
l 27–28  Kirkon kanava ihmisarvon puolustamisessa. 
 Anu Rantasen haastattelu
l 28–30  Uusi antamisen kulttuuri. 
 Grant S. Whiten haastattelu
l 30–31  Viekää sana veljilleni… ja siskoilleni. 
 Aino Nenolan historiikki
 Kari M. Räntilä
34–62 SYKETTÄ SEURAKUNNISSA

Kirkolliskokous koolle  
marraskuussa Valamoon 
Valamon luostarissa 25.–27.11. pidettävän kirkolliskokouksen 

valiokunnat valitaan marraskuun kokouksessa kirkollishalli-
tuksen esittelystä. Muita kokouksen mielenkiintoisia asioita ovat 
muun muassa:

– Oulun hiippakunnan metropoliitan valinta.
– Keskusrahaston vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 

2015–2016 taloussuunnitelma. Budjetin loppusumma on 6,6 M€. 
Vuoteen 2012 nähden vuoden 2014 talousarvion toimintatuotot 
kasvavat 2,3 % ja henkilöstökulut laskevat 8,9 %. Toimintakulut 
nousevat 3,5 % ja valtionavustus 2 %, vuosikate 9,1 %.

– Raportti keskusrahastomaksujärjestelmästä, maksujen 
perusteista ja käytön tarkoituksenmukaisuudesta.

– Kirkon työhyvinvointikyselyn 2013 tulokset käydään läpi 
hiippakunnallisissa koulutustilaisuuksissa ja valitaan muutamia 
kehittämiskohteita. Koulutusten teemoina ongelmiin puuttuminen, 
ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, varhainen välittäminen sekä 
sosiaalisen median pelisäännöt. 

– Lisäksi tiedoksi raportti kirkon hallinnon kehittämisestä 
koskien vuotta 2013.

AAMUHARTAUDET 
Aamuhartaudet joka kolmas lauantai  
Yle Radio 1:ssä klo 6.15 ja 7.50.

26.10. Kirkkoherra Timo Tynkkynen 
23.11. Projektipäällikkö Riina Nguyen 
14.12. Arkkipiispa Leo

ILTAHARTAUDET 
Iltahartaudet joka kuukauden kolmas 
tiistai Yle Radio 1:ssä klo 18.50. 
19.11. Pastori Jyrki Penttonen 
17.12. Rovasti Jarmo Hakkarainen

RUOTSINKIELISET  
RADIOJUMALANPALVELUKSET / 
Radio Vega 
22.9. kl 13 gudstjänst,  
Helsingfors ortodoxa församling

RUOTSINKIELISET  
RADIO- JA TV-HARTAUDET /  
Radio Vega, Andrum  
Aftonandakt kl. 19.20 
25.11. fr Mikael Sundkvist 
Andrum kl. 6.54 och 8.54 
12.11. generalsekreterare Heikki 
Huttunen 
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Isä Hariton
(Kari M. Räntilä)

Onnellisten kirkko

S
yyslehtemme kaksi keskeistä teemaa, patriarkka Bartolomeoksen vierai-
lu ja kirkkomme kansainvälisen diakonia- ja lähetystyöjärjestön Filantro-
pian toiminnasta kertominen kuvaavat hyvin mielenkiintoisella tavalla 
suomalaisen ortodoksisen kirkon identiteettiä. Kyse on siitä, miten pai-

koitumme kansainvälisesti ortodoksiseen kirkollisuuteen, ja toisaalta siitä, 
mitkä ovat kirkkomme johtavat tulevaisuuteen suuntaavat näkymme.

Patriarkka kantoi huolta kirkkomme itsenäistymispyrkimyksistä, tai siis 
sellaisiksi tulkittavista yksittäisistä ja kirkolliskokouksessa käytetyistä puheen-
vuoroista. Hän vakuutti voimakkaasti patriarkaatin halua pitää huolta kirkos-
tamme opillisesti kuin myös hallinnon osalta erilaisia viekkaita susia vastaan. 

Meidän onkin aika ajoin kysyttävä tietoisesti itseltämme, mikä on parasta 
kirkollemme. Vastaukset tulee kertoa selvästi ja punnitusti. Avoimen keskuste-
lun tyrehdyttäminen ei ole enää nykypäivää, koska avoimuus tekee meistä yh-
dessä vahvoja.

Hallinnolliseen identiteettiin sisältyvät aina myös mielikuvien, toiveiden, 
tavoitteiden ja tulevaisuususkon erilaiset tasot. Ne perustelevat sen, minkälai-
nen kirkkomme on henkisesti, mitkä ovat sen keskeisiä arvoja, tai toisin sa-
noen, kun osallistumme jumalanpalveluksiin, mikä tekee meidät silloin onnelli-
siksi. Onnellisten ihmisten kirkko on kuva uudesta kirkollisesta identiteetistä, 
jota kohden voimme suuntautua.

Parhaimpia ja syvällisimpiä kuvauksia kirkollisen yhteisön uudistavista ja 
rohkaisevista tavoitteista on tällä hetkellä Filantropian kirjaamat oman yhtei-
sönsä toimintalinjaukset tuleville vuosille. Niitä luovasti soveltaen voisimme 
paperinmakuisten strategioidemme ja visioidemme sijaan valita inhimillisesti 
aidon tavan puhua ja ajatella uskonnon, ympäristön ja yhteiskunnan asioista. 
Korukielisen puheen sijaan voisimme omaksua tätä päivää koskettavan puhu-
misen, ajatustenvaihdon ja tavoitteiden asettelun kielen, joka samalla pystyy 
laskeutumaan teologisesti syvälle. Ehkä hallinnonuudistuskin tulisi aloittaa ko-
konaan toisin päin, nimittäin siitä puheesta, millä tavoin kuvaamme itseämme 
vastuuntuntoisina kirkon jäseninä yhteisössä, jonka aloitteellisuutta myös muu 
ympäristö kunnioittaa. Tai niin kuin Filantropia sen sanoo lyhyesti: ”Ihminen 
tarvitsee pelastuakseen Jumalaa, toisia ihmisiä ja koko luomakuntaa.” Tässä on 
nykyajan hermo pinnassa.

Seuraava Analogi  
5/2013 ilmestyy 12.12. 

Siihen tuleva aineisto  
on jätettävä toimitukseen  
viimeistään keskiviikkona  

13. marraskuuta. 
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temppeliin tuominen 21.11.
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Patriarkan vierailu Viroon oli viral-
linen ja tapahtui presidentti Too-
mas Hendrik Ilveksen kutsus-

ta. Vierailun tärkeimmät tapaamiset oli-
vat presidentti Ilveksen, pääministeri 
Andrus Ansipin ja ulkoministeri Ur-
mas Paetin kanssa.

Vierailunsa aikana patriarkka Barto-
lomeos vieraili muun muassa Moskovan 
patriarkaatin käytössä olevassa Pyhän 
Aleksanteri Nevskin katedraalissa Tal-
linnassa osallistuen eukaristiaan. Viron 
ortodokseille tapahtuma oli tärkeä so-
vinnollisuuden ele. 

Viron television haastattelussa Bar-
tolomeos kertoi, että Ekumeeninen pat-
riarkaatti haluaa luoda hyvät suhteet Ve-
näjän kirkon kanssa. Hän myös korosti, 
että Virossa tulisi olla vain yksi ortodok-
sinen kirkko. Moskovan alaiseen kirk-
koon kuuluu 175 000 jäsentä, Konstan-
tinopolin alaiseen noin 21 000.

Televisiossa patriarkka kuvaili, 
kuinka historiallisesti Viron ortodoksi-
nen kirkko oli autonominen vuodesta 
1923 aina siihen saakka, kunnes Venäjän 
kirkko otti sen haltuunsa. Seuraava 
muutos tapahtui vasta 1990-luvulla, kun 
Viron valtio uudelleen itsenäistyi ja jol-
loin myös Viron ortodoksinen kirkko 
muodostettiin uudelleen. Itsenäistymi-
nen aiheutti kuitenkin suuria kiistoja 
muun muassa kirkollisesta omaisuudes-

ta Moskovan ja Konstantinopolin pat-
riarkaattien välillä. Vaikeuksista huoli-
matta patriarkka korosti rauhanomais-
ten suhteiden, keskinäisen kunnioituk-
sen ja yhteiselon tärkeyttä kirkkojen ja 
kaikkien uskontojen välillä.

Suomen-vierailu alkoi keskiviikkona 
11.9. Patriarkan seurueeseen kuuluivat 
suomalaisten piispojen lisäksi Tallinnan 
ja koko Viron metropoliitta Stefanos, 
Khalkedonin metropoliitta Athanasios, 
Bostonin metropoliitta Methodios, 
Tarton piispa Eelija sekä Pärnun ja 
saarten piispa Aleksander.

Suomessa vallitsee  
kohtuullinen moninaisuus
Patriarkan tulojuhlassa Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa Helsingissä arkki-
piispa Leo muisteli Joensuun kirkkopäi-
viä 2010 ja patriarkan edellistä vierailua 
sanoessaan, että ”saimme siellä kokea 
johdollanne olevamme kieli- ja kansalli-
suustaustoinemme yhden jakamatto-
man apostolisen ja katolisen kirkon jäse-
niä.” Tuo yhteys perustuu Suomen kir-
kon autonomian kirjallisesti vahvista-
maan tomosasiakirjaan ja sen asetta-
maan vastuuseen.

Arkkipiispa Leo jatkoi: ”Kirkko 
olemme me kaikki yhdessä, ja yhdessä 
me myös kannamme teoillamme vas-
tuun - - vastuumme alkaa asenteiden ja 

arvojen kriittisellä tarkastelemisella. 
Tuo kriittinen, ympärillä olevan yhteis-
kunnan asenteiden ja arvojen tarkastelu, 
olivat ne sitten ekologisia, taloudellisia 
tai eettisiä, on erityisen tärkeää senkin 
vuoksi, että yhteiskunta odottaa meiltä 
ortodokseilta kirkon historian arvoihin 
perustuvaa punnittua panosta siinä 
muutoksessa, jota suomalaisessa yhteis-
kunnassa elämme.” Leon avaus yhteis-
kunnallisen kritiikin uudesta asemasta 
kirkon itseymmärryksessä ja suhteessa 
suomalaiseen yhteiskuntaan on yllättävä 
ja mielenkiintoinen, koska perinteisesti 
täällä on korostettu vain kirkon hengel-
listä roolia ilman puuttumista yhteis-
kunnalliseen murrokseen muutoin kuin 
henkilötasolla.

Vastauksessaan patriarkka kuvaili, 
kuinka Ekumeenisen patriarkaatin tra-
dition mukaista on jokaisen kansan 
omalaatuisuuden ja identiteetin kunni-
oittaminen. Konstantinopolin alaisuu-
dessa jo 1700 vuoden ajan kansat, hei-
mot ja kielet ovat saaneet turvapaikan 
alistamisyrityksiltä tai muihin kansoihin 
liittämiseltä. ”Ne ovat saaneet ja saavat 
oman erityisen identiteettinsä, jossa 
hengellinen traditio sekoittuu harmoni-
sesti kansalliseen erikoislaatuun. Sen 
tähden ortodoksinen kirkkomme on saa-
nut monimuotoisia kansallisia variaati-
oita, ja se kunnioittaa paikallisia ainek-

Pysykää patriarkaatin

rakkaudessa
Hänen pyhyytensä ekumeeninen patriarkka Bartolomeos osallistui Viron ortodoksisen kirkon 
autonomian 90-vuotisjuhlaan Virossa 4.–11. ja Suomen kirkon autonomian juhlaan 11.–13. 
syyskuuta Helsingissä. Analogi tarkastelee juhlien yhteydessä pidettyjä puheita. 
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n  Kirkkomme tulevaisuus 
on patriarkan käsissä.



sia säilyttäen ykseyden kohtuullisessa 
määrässä moninaisuutta”, hän määritte-
li. 

”Kohtuullinen moninaisuus” Suo-
men kirkon osalta liittynee ajanlaskuky-
symykseen, vaikka se jäi puheessa tar-
kemmin selittämättä. Sen sijaan hän ku-
vaili patriarkaatin harjoittaman ekume-
nian perustaa teologisen kenosis-ajatuk-
sen avulla: ”Konstantinopolin äitikirk-
komme ei ristin eli palvelemisen ja 
uhrautuvaisen tyhjentymisen kirkkona 
ole itse pyrkinyt saamaan itselleen min-
käänlaista titteliä. Sille riittää ristin eku-
menia. Tästä johtuen se ei koskaan ole 
ajatellut eikä ajattele, että sen roolissa ja 
todistuksessa olisi jotakin maalliseen 
valtaan kuuluvaa.”

Viittauksena nyky-Turkin epävakai-
siin oloihin ja patriarkaatin vaikeisiin 
ongelmiin Bartolomeos sanoi, että ”tämä 
epävakaa nykyisyys ei ole mitään verrat-
tuna edessä olevaan tulevaisuuteen, tais-
televaan kirkkoon, mutta myös taivaissa 
voittoisaan kirkkoon nähden. Sen vuoksi 
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n Patriarkka Bartolomeos tapasi Espoon ortodokseja Tapiolan kirkossa.

kirkolla on maallisessa heikkoudessaan-
kin täyteys, ekumeenisuus, yleismaail-
mallisuus, siinä on samalla aineksia ris-
tistä ja ylösnousemuksesta.” 

Tämän jälkeen hän peilasi uudelleen 
ekumenian käsitettä suhteessa katoli-
seen sisarkirkkoon yhdistäen mielen-
kiintoisella tavalla kirkon katolisuuden 
ja yksilöihmisen jumalasuhteen: ”Kirkon 
ekumeenisuudella ei missään tapaukses-
sa ole maantieteellistä merkitystä, ei 
liioin määrällistä, vaan se on ainoastaan 
hengellistä ja laadullista. Se ei muodosta 
maailmanlaajuista aluetta eikä liioin ole 
ihmisten kokoontumisen maailmanlaa-
juinen keskus. Ekumeenisen patriarkaa-
tin olemassaolo, henki, traditio ja sen 
jokapäiväisen elämän kokemus ilmaise-
vat kirkon katolisuutta, ja samalla Her-
ran Jeesuksen ainutlaatuisuutta. Sen 
elämä ja todistus, sen diakonia ja palvelu 
ovat katolisia, ekumeenisia, kuva Kris-
tuksen pelastavasta läsnäolosta maail-
massa kaikkina aikoina aina maailman 
loppuun saakka, ja tämän elämän kes-

kellä ihminen, uskova, ilmentää juuri tä-
tä Herran läsnäoloa.”

Ajatusyhteys huipentui ylös kor-
keuksiin: ”Ortodoksisessa kirkossamme 
– ja pienoiskoossa Suomen paikallisessa 
ortodoksisessa kirkossa – palautetaan 
ennalleen ihmissuvun yhteys, joka oli 
rikkoutunut ensimmäisen Adamin lan-
keemuksessa ja Baabelin tornin rakenta-
misessa.” Tähän liittyen hän kertoi aina 
liikuttuvansa saadessaan kuulla ”väkilu-
vultaan pienen mutta erityisen toime-
liaan” Suomen kirkon työstä ja täällä ta-
pahtuvasta hengellisestä edistymisestä.

Itsenäistymispuheita vastaan
Tulojuhlan kirkkopoliittisessa osassa 
patriarkka samasti yllättäen ja voimak-
kaasti Kristuksen ja patriarkaatin: ”Kuka 
voi meidät erottaa Kristuksen rakkau-
desta, kuka voi meidät erottaa Konstan-
tinopolin äitikirkon rakkaudesta? Olem-
me vakuuttuneita yhdessä Apostoli Paa-
valin kanssa, ettei elämä, ei nykyiset ei-
vätkä tulevat, ei kuolema eikä murhe, ei 
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kiusaukset eikä huolet eikä mikään muu-
kaan luotu, ei kolmansien juonet, ja li-
säämme vielä, eivät maailmalliset ja 
muut näkyvät ja näkymättömät voimat, 
voi erottaa teitä ja meitä. Sillä me, Kons-
tantinopolin äitikirkko ja Suomen kirkko 
olemme - - kiinni toisissamme ja pysym-
me yhdistyneinä kuin oksat samassa vii-
niköynnöksessä.”

Lopuksi patriarkka ilmaisi voimak-
kaan huolensa Suomessa virinneisiin 
puheisiin irrottautua Konstantinopolin 
alaisuudesta: ”Rukoilemme ja pyydäm-
me: suomalaiset ortodoksit – pysykää 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ja 
Ekumeenisen patriarkaatin rakkaudes-
sa.”

Kristittyjen ykseyden edellytykset
Patriarkka Bartolomeos tapasi Suo-
men-vierailunsa ensimmäisenä päivänä 
myös arkkipiispa Kari Mäkisen ja mui-
ta luterilaisia piispoja sekä katolisen 
piispan Teemu Sipon ekumeenisessa 
tilaisuudessa Espoossa. Hän ilmoitti heti 
alkuun, ettei halua keskustella kirkkojen 
välisistä oppineuvotteluista, mutta kuva-
si sen sijaan patriarkaatin halukkuutta 
yleensä dialogiin. Hän nosti esiin myös 
uskonnollisen fundamentalismin, joka 
tekee välttämättömäksi yhteistyön kris-
tittyjen kesken ja joka on tuonut muka-
naan kasvavan määrän väkivallantekoja 
ja katastrofeja, erityisesti Lähi-idässä, 
jossa jo pelkkä tunnustautuminen kristi-
tyksi saattaa hengenvaaraan. ”Velvolli-
suutemme on sekä kristittyinä että ihmi-
sinä kärsiä yhdessä vainottujen kanssa, 
tukea heitä ja esittää vastalauseemme 
heidän puolestaan, rauhan puolesta, us-
konnonvapauden puolesta, eri puolilla 
vainottujen heikkojen vähemmistöjen 
puolesta.” Toimintaohje sisältää vaka-
van kehotuksen myös Suomen kirkon 
aktiivisuuden lisäämisen puolesta.

Kolme ykseyden edellytystä
Patriarkan mukaan ortodoksinen kirkko 
”rakastaa, syleilee ja edistää dialogia 
kristillisten kirkkojen kanssa, keskinäi-
sen suvaitsevaisuuden ja sovinnon hen-
keä niiden välillä.” Sitä kuitenkin sääte-
lee kolme edellytystä: (1) suuntautumi-
nen kirkon ensimmäisten vuosisatojen 
ja ekumeenisten synodien päätösten ja 
dogmien tutkimiseen, tietoon ja noudat-

tamiseen; (2) askeesi henkilökohtaisena 
kilvoitteluna ja pyhyyden välikappaleena 
omasta henkilökohtaisesta tahdosta luo-
pumalla ja loittonemalla aistien nautin-
nollisesta elämästä ja aineellisista nau-
tinnoista. Pidättyväisyys, jatkuva rait-
tius, paasto ja aistien valvominen ovat 
keinoja, jotka Jumala on meille antanut, 
että tuntisimme hänet ja hän paljastaisi 
meille Itsensä; (3) kukaan ei voi pelastua 
yksinään, sillä elämme kirkon sisällä ja 
kirkolle. Kirkon ulkopuolella ei ole pe-
lastusta. Meidän elämämme kirkossa on 
yhteistä elämää, se on elämää muita 
varten. 

Patriarkka korosti, että viljelemällä 
näitä kolmea edellytystä voimme vähi-
tellen saavuttaa kirkkojen ykseyden. 
Alussa mainittu oppikeskusteluista vai-
keneminen viitannee kysymykseen paa-
vin asemasta kirkkojen yhteisenä johta-
jana, toisaalta pidättyvyyden ja aistinau-
tintojen välttäminen liittynee muun 
muassa keskusteluun homoseksuaali-
suudesta. Joka tapauksessa oikean mo-
raalin vaatiminen osana kirkkojen yk-
seyspyrkimyksiä lisää tavoitteiden vai-
keutta, alttiutta epäonnistumiseen ja si-
sältää tietoisen riskin.

Patriarkaatin vaikeudet
Torstaina 12.9. liturgiassa Bartolomeos 
korosti, että patriarkaatti ja Suomen 
kirkko puhuvat toisilleen ”niin kuin ystä-
vä ystävälle, joka on liha sen omasta li-
hasta ja luu sen omasta luusta. Patriar-
kaatti jakaa ja lahjoittaa sille kaiken, mi-
tä sillä on, ja varjelee sitä kuin silmäte-
räänsä – ortodoksisen uskon ja todistuk-
sen, ortodoksisen eetoksen ja elämänta-
van, itsehallinnon ja autonomian.” Hän 
totesikin, että Suomen kirkko on kulu-
neiden 90 vuoden aikana jo saavuttanut 
Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyy-
den, koska se on selvinnyt monista tun-
netuista koettelemuksista ja vaikeista 
olosuhteista.

Toisaalta Istanbulissa sijaitseva pat-
riarkaatti on jatkuvasti vaikeuksissa, joi-
ta patriarkka kuvaili sanoin: ”Konstan-
tinopolin kirkko ottaa kannettavakseen 
ristinsä kärsivällisesti ja näkee sen koho-
tettuna joka päivä vähäisessä kodissaan 
Fanarissa, kaukana mistään maailman 
vallan keskuksista, kun se vaatimatto-
masti ja näkymättömästi murtaa leipää 

ja aina uskoo, että lopulta Golgataa seu-
raa ylösnousemus tässä ja tulevassa ajas-
sa. Tämän ristin ja ylösnousemuksen 
yhdistetyn kokemuksen äitikirkko aina 
tarjoaa - - hiljaisen esimerkkinsä kaut-
ta.”

Suomen kirkko on 
kuluneiden 90 vuoden 
aikana jo saavuttanut 
Kristuksen täyteyttä 
vastaavan kypsyyden, 
koska se on selvinnyt 
monista tunnetuista 
koettelemuksista ja 
vaikeista olosuhteista.

Patriarkan vierailun puheita

n Bartolomeos korosti, että patriarkaatti ja 
Suomen kirkko puhuvat toisilleen niin kuin ystävät 
toisilleen.
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Linjanvetoja puolin ja toisin

Iltajuhlassa Uspenskin katedraalissa 
12. syyskuuta arkkipiispa Leo nosti 
merkittävällä tavalla esiin arvionsa 

Suomen kirkon kehityksestä ja nykyti-
lanteesta. Hän myös puuttui yllättävällä 
tavalla kirkossamme kesken olevaan kes-
kusteluun hallinnonuudistuksesta tor-
juessaan voimakkaasti vallitsevan hiip-
pakuntajaon muutokset, toisaalta eroa-
minenkin patriarkaatista juuri edellyttää 
näiden kolmen hiippakunnan säilyttä-
mistä:

”Olemme korostaneet viime vuosi-
kymmeninä paljon ortodoksisen kirk-
komme kansallista historiaa ja Suomea 
idän ja lännen kulttuurien rajamaana. 
Olemme myös useasti korostaneet sitä, 
miten Suomen ortodoksisessa kirkossa 
elävät rinnakkain idän kristillinen perin-
ne ja länsimaisen demokratian arvot. 
Kaikki nämä korostukset ovat oikeita, 
mutta ne ovat syntyneet ehkä enemmän 
suomalaiskansallisen kulttuurin kuin 
globaalin ortodoksisen perinteen pohjal-
ta.

”Tomoksen myöntämisen jälkeen 
1920-luvulla ortodoksisuuden hyväksy-
minen osaksi suomalaista yhteiskuntaa 
ei sujunut niin auvoisesti kuin olemme 
monta kertaa kansallisen historian si-
vuilta lukeneet. Kaksi vuotta sen jälkeen 
kun kirkkomme sai autonomian, aloitet-
tiin Suomessa hanke ortodoksisen kir-
kon ulkonaisten piirteiden muokkaami-
seksi suomalaiskansallisiksi. - - Nämä 

hankkeet eivät onneksi to-
teutuneet, mutta ne on syytä 
pitää mielessä, kun arvioim-
me kirkon perinteen ja ym-
päröivän yhteiskunnan 
muuttuvien arvojen suhtei-
ta. Tiedämme, että kirkon on 
oltava yhteiskunnallisen 
muutoksen yhteydessä aina 
varovainen. Tunnemme his-
toriastamme, että yhteis-
kunta ympärillä voi pyytää 
kirkolta tukea hyväksymättä 
todella kirkon julistamia ar-
voja. 

”Uskonnollisuus on muuttunut Suo-
messa viimeisten vuosikymmenten aika-
na. Kaupungistuminen on jakanut maa-
tamme yhtäältä kasvaviin kaupunkikes-
kuksiin ja toisaalta autioituvaan maaseu-
tuun. Toinen merkittävä muutos on ollut 
maahanmuutto, joka on tuonut ortodok-
siseen kirkkoomme sekä uusia jäseniä 
että uusia haasteita. - - Elinkeino- ja 
väestörakenteen muutoksen vuoksi - - on 
odotettavissa, että sosiaalinen vastuu ei 
ole tulevaisuudessa yksin valtioregimen-
tin osalla vaan palaa myös kirkoille.

”Haasteenamme oli 90 vuotta sitten 
se, miten ortodoksinen kirkko assimiloi-
tuu suomalaiseen yhteiskuntaan. Nyt on 
aika pohtia sitä, miten dogmien ja kano-
nien kautta historiaan ankkuroituva or-
todoksisuutemme auttaa suomalaista 
yhteiskuntaa pysymään oikeudenmukai-
sena ja yhteisvastuullisena.

”Tässä uudessa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa me ortodoksit emme voi vain 
toistaa ehkä kuluneiksikin käyneitä fraa-
seja idän ja lännen välissä elämisestä. 
Voisiko kirkkomme missio seuraavien 
vuosikymmenten ajan keskittyä olemaan 
”lännelle itää ja idälle länttä”, Suomessa 
rohkeasti erilainen, idän jakamattoman 
kirkon liturgiseen ja kanoniseen perin-
teeseen tukeutuva, ja muille ortodoksisil-
le sisarkirkoille nuori, uusia ja rohkeita-
kin vaihtoehtoja tarjoava kumppani?

”Koemme kirkkomme siteen äiti-
kirkkoon kahdensuuntaisena tehtävänä. 

Meitä tuo side vahvistaa ja kiinnittää lu-
jasti jakamattomaan kirkkoon, mutta sa-
malla – viisaan tyttären tavoin – kirk-
komme kantaa huolta ja toimii aktiivi-
sesti äitikirkkonsa puolesta erityisesti 
sen vaikeina hetkinä.

”Näitä tehtäviä voimme toteuttaa pi-
tämällä yllä kirkkomme hengellisen ja 
kanonisen toimintakyvyn. Siihen kuulu-
vat yhtäältä diakoniassa, lähetystyössä ja 
jumalanpalveluselämässä moni-ilmeiset 
seurakunnat. Niiden kanoniseksi turvak-
si tarvitaan nykyinen, kolmen hiippa-
kunnan ja kolmen täysivaltaisen hiippa-
kuntapiispan hallinnollinen rakenne.”

Suomi ja Moskovan patriarkaatti
Patriarkka Bartolomeos kuvaili Uspen-
skin iltajuhlassa voimakkain sanakään-
tein Suomen kirkon siirtymistä Kons-
tantinopolin alaisuuteen. Hän ei tarttu-
nut Leon mainitsemiin tukitoimiin kirk-
kojen välisissä suhteissa, vaan korosti 
perinteistä kirkkojemme uskon ja do-
gmien yhteyttä: ”Ortodoksinen kirkko, 
Kristuksen, jumalihmisen, mystinen 
ruumis, osallistuu dogmien yhteyden 
välityksellä myös ikuisuuteen, johon se 
vakaasti ja kaivaten katsoo. Tämän yh-
teyden voivat saada aikaan myös kansan 
osaksi tulleet historialliset muutokset ja 
vaiheet, joita tapahtuu sillä maantieteel-
lisellä alueella, jonka sisällä kansa on.” 
Tähän patriarkka liitti oman näkemyk-
sensä kirkkomme varhaisemmasta his-
toriasta Moskovan patriarkaatin alaise-
na: ”Suomen autonominen kirkko, joka 
on historiansa aikana joutunut purjehti-
maan monien vaarallisten kulkuväylien 
kautta ja kestämään suurella kärsivälli-
syydellä erilaisten hengellisten ryövä-
reiden juonia ja hyökkäyksiä, tuli lopul-
ta kuitenkin arvolliseksi saamaan hal-
linnollisen autonomian. Sen antoi sille 
Ekumeeninen patriarkaatti.”

n Kari M. Räntilä

Pidetyt puheet on kokonaisuudessaan luettavis-
sa kirkon nettisivuilta.

Uutta tulkintaa kirkkomme nykyisyydestä
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n Ekumeeninen patriarkaatti antoi aikanaan Suomen kirkolle 
autonomian, painotti Bartolomeos.
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Kirkko on  
inklusiivinen, ulospäin avoin

”Iloitsemme patriarkka Bartolomeos, Teidän Py-
hyytenne tulosta siunaamaan kirkkoamme tä-
nään Suomeen, kun vietämme sen autonomian 

90-vuotisjuhlaa. Sydämellisesti tervetuloa.
Tänään on pyhien Sergein ja Hermannin juhlapäi-

vä. Se vie meidät historiassa 1000 vuoden päähän. 
Niinpä monet muistot ja syvä kiitollisuus ovat läsnä 
elämässämme tänään. Pyhä Sergei oli kreikkalainen 
munkki, joka tuli Konstantinopolista lähetystyöhön 
Karjalaan viikinkireittiä pitkin halki Ukrainan ja Ve-
näjän. Sergei oli hänen karjalainen oppilaansa.

Silloin Bysantti oli paikka. Karjala oli paikka. Mo-
nella tavoin tämä on mennyttä. Kirkko ei kuitenkaan 
elä ”kadotetussa paratiisissa”. Jeesuksen lähimmät 
opetuslapset eivät saaneet jäädä Taborinvuorelle, 
vaikka siellä ”oli hyvä olla”. He joutuivat palaamaan 
ihmisten keskelle, jakamaan heidän elämänsä ilot ja 
murheet. Mutta muisto Taborin kokemuksesta auttoi 
heitä jaksamaan.

Tänä päivänä ortodoksinen kirkko Suomessa on 
liikkeellä oleva Jumalan kansa. Se elää demokraatti-
sessa yhteiskunnassa. Kirkkomme – toisin kuin useim-
mat ortodoksiset kirkot – on kansanvaltainen kirkko. 
Sen edustajina on miehiä ja naisia eri luottamustehtä-
vissä kirkon elämän kaikilla tasoilla. Tätä lounasta 
osaltaan isännöi seurakunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Marja Lampinen.

Vahva kirkko, terve identiteetti
Suomen kirkko on pienestä koostaan huolimatta vah-
va kirkko. Sillä on terve identiteetti. Se elää nykyajas-
sa. On ihme, Jumalan suurta siunausta siinä, että se ei 
ole käpertynyt sisäänpäin; se ei ole ghettoutunut. 
Kirkkomme on inklusiivinen, avoin ulospäin. Tästä 
olomuodosta kiitos lankeaa paljolti aiempien esipai-
menien Paavalin ja Johanneksen viisaalle henki-
selle johtajuudelle.

Kirkkomme panostaa aktiivisesti aitoon läsnä-
oloon ja vuoropuheluun suomalaisessa kulttuurissa. 

Emme millään tavoin elä puristuksessa. Näkyvyytem-
me valtakunnallisessa mediassa on monta kertaa kirk-
komme kokoa suurempi.

Olemme aidosti kansallinen kirkko. Kuitenkin na-
tionalismi, kaikki kansallinen itsekorostus, on meille 
vierasta. Meillä on myös luottamukselliset ekumeeni-
set suhteet. Siihen kuuluu avoimuus, toistemme kun-
nioitus ja keskinäinen oppiminen erityisesti suhteessa 
luterilaiseen kirkkoon. Tästä esimerkkinä on piispa 
Irja Askolan mukanaolo tässä tilaisuudessa.

Kirkkomme on jäsenmäärältään varsin pieni. Ym-
märrämme kuitenkin, että sitä oleellisempaa on uskol-
lisuus evankeliumille ja kirkon pyhälle traditiolle. Sik-
si pyrimme omassa ajattelussamme ja toiminnassam-
me panostamaan olennaiseen emmekä rönsyilemään 
moneen suuntaan.

Kiitämme patriarkaattiamme
Tässä kaikessa saamme ammentaa Ekumeenisen Pat-
riarkaatin kokemusta. Meidän tulee oppia sen mart-
tyyriudesta, niin rohkeasta todistuksesta kuin nöyräs-
tä kärsimisestäkin.

Kiitämme patriarkaattiamme sen antamasta aktii-
visesta tuesta ja turvasta 90 vuoden aikana. Tämä on 
oleellisella tavalla mahdollistanut sen, ettei kirkkom-
me ole jäänyt kansainvälisen kirkkopolitiikan jalkoi-
hin.

Teidän, patriarkka Bartolomeoksen isällinen huo-
lenpito ja rakkaus kannustavat meitä Helsingissä ja 
kaikkialla muualla ylittämään omia inhimillisiä ja 
kulttuurisia raja-aitojamme, myös oman pienuutem-
me asettamat reunaehdot.

Kiitämme Teitä myös hengen jaloudesta ja roh-
keudesta, josta saamme olla Suomessa osallisia. Kan-
nustakoon esimerkkinne siihen meitäkin.

 n Metropoliitta Ambrosius

MMetropoliitalta

Puhe patriarkalle Helsingin seurakunnan tarjoamalla juhlalounaalla



Hengellistä opetusta

Syksyn myötä seurakunnissa teh-
dään taas tulevan vuoden toimin-
ta- ja taloussuunnitelmia. Kirkol-

liskokouksen antamin linjauksin, piis-
pan ohjeiden ja seurakunnan pitkän ai-
kavälin suunnittelun avulla etsitään 
kantavaa pohjaa tulevan vuoden toimin-
nalle. Riittävätkö rahat? Onko varaa ra-
kentamiseen? Palkataanko lisää toimi-
henkilöitä? Selvitäänkö lainoista? Tällai-
sia kysymyksiä pohditaan hallinnon ko-
kouksissa ja sorvataan päätöksiä.

Tätä todellisuutta vasten on mielen-
kiintoista katsoa, millaisia ohjeita apos-
toli Matteus antaa evankeliumitekstissä 
aiheesta ”Seurakunnan järjestys”. Mat-
teuksen 18. luku on varattu kokonaan 
tämän aiheen käsittelemiseen. Entä, jos 
talouden tunnuslukujen ja mittareiden 
rinnalle voisimme ottaa jotain näistä 
apostolisista ohjeista?

Yleisotsikon ”Seurakunnan järjes-
tys” alla ovat seuraavat aihepiirit: Kuka 
on suurin, Viettelykset, Vertaus eksy-
neestä lampaasta sekä Syntiä tekevä veli 
ja seurakunta. Edellä mainittuja otsikoi-
ta tuskin löytyy seurakuntien toiminta-
suunnitelmista, mutta nämä Matteuksen 
evankeliumitekstin 18. luvun teemat 
ovat osaltaan syinä siihen, miksi tarvit-
semme talouden ja toiminnan suunnitte-
lua.

Palveleva asenne
Ensimmäisenä, haastavana kysymykse-
nä on ”kuka on suurin?” Tämä kysymys 
askarrutti jo Jeesuksen seurassa vaelta-
neita opetuslapsia. Samalla tavalla nyky-

päivän seurakuntayhteisöissä kovin in-
nokkaasti jaetaan paikkoja ja arvioidaan 
ihmisten suuruutta tai arvoa. 

Kirkollinen järjestys kyllä antaa eri 
ihmisille erilaisia tehtäviä yhteisöissä, 
mutta se ei oikeuta meitä arvioimaan, 
kuka on suurin. Jeesus itse opettaa, että 
ainoastaan lapsen kaltaiseksi nöyrtyvä 
on Jumalan edessä suuri. Jeesus antoi 
myös esimerkin suuruudesta: hän palve-
li ja pesi opetuslastensa jalat. Pitäisikö 
palvelevan asenteen tulla näkyviin ja to-
deksi myös seurakuntien toimintasuun-
nitelmissa?

Itsekritiikkiä
Toinen seurakuntayhteisön elämään 
tunkeutuva asia ovat viettelykset. Tässä 
yhteydessä Jeesus kehottaa meitä var-
tioimaan itseämme, jotta emme saattaisi 
lähimmäistämme alttiiksi paheille ja 
viettelyksille. Samalla Jeesus varoittaa 
meitä ylpeydestä ja vähättelevästä suh-
tautumisesta toisiin yhteisömme jäse-
niin. Pyhä Maksimos Tunnustaja opet-
taa: ”Tutki tarkoin omaatuntoasi: ethän 
vain sinä itse ole syyllinen siihen, ettei 
veljesi suostu sopimaan kassasi? Älä 
yritä hämätä omaatuntoasi verukkeil-
la, sillä se tuntee sydämesi salat; se on 
sinulle kompastuskivenä rukoillessasi ja 
se on syyttävä sinua lähtösi hetkellä.” 
(Filokalia 2, 127:33)

Kaveria ei jätetä
Vertaus eksyneestä lampaasta on kol-
mantena seurakunnan järjestykseen 
kuuluvana aihepiirinä. Vertauksellaan 

Jeesus muistuttaa, että yhteisön on kan-
nettava huolta ja tunnettava vastuuta 
kaikista jäsenistään, mutta ennen muuta 
niistä, jotka ovat heikoimpia ja haavoit-
tuvimpia. 

Seurakunnan diakoniatyön kautta 
voidaan tukea akuutissa hädässä olevia. 
Pienet avustukset eivät kuitenkaan pi-
temmän päälle auta, vaan yhdessä avun 
tarvitsijoiden kanssa on etsittävä kestä-
viä ratkaisuja ja kartoitettava turvaverk-
koja. Seurakuntayhteisön tehtävä on 
rohkaista syrjäytymisvaarassa olevia jä-
seniään etsimään muutosta ja tukevaa 
pohjaa elämälle ja tulevaisuudelle.

Anteeksianto on  
yhteisöelämän perustana
Neljäntenä asiakokonaisuutena Jeesus 
käsittelee sitä, miten yhteisön on suh-
tauduttava syntiin syyllistyvään jäse-
neensä. Jeesus opettaa, että asiat on en-
sin käsiteltävä kahden kesken, ja ellei 
tämä tuota tulosta, vasta sitten on ongel-
mat saatettava apostolien ja heidän seu-
raajiensa ratkaistaviksi. 

Mutta monesti esteeksi nousee an-
teeksiantamisen vaikeus. Kerran tai kah-
desti se voi vielä onnistua, mutta miten 
tulee suhtautua yhteisön jäseneen, joka 
toistuvasti rikkoo yhteisiä pelisääntöjä. 
Onko jossain anteeksiantamisen raja? 
Jeesuksen opetuksen mukaan anteeksi-
antamisella ei ole rajaa, ja siksi hän ker-
too vertauksen kuninkaasta ja armotto-
masta palvelijasta.

Opetus seurakunnan järjestyksestä 
tiivistyy opetukseen anteeksiantamisesta. 

Kirkkoherra Markku Toivanen luotaa evankelista Matteuksen kanssa 
kysymystä, mitä itse asiassa tavoittelemme laatiessamme kirkon toiminta-
suunnitelmia ja strategioita.

Seurakunnan järjestys  
ja yhteisöelämän 
uudistaminen

ANALOGI 4/201310



Hengellistä opetusta

Keskinäinen anteeksiantaminen on yhtei-
söelämän perusta. Siksi tämä aihepiiri on 
esillä myös Jeesuksen opetuslapsilleen 
jättämässä rukouksessa, ns. Herran ru-
kouksessa, jossa sanomme: ”Anna meille 
anteeksi velkamme niin kuin mekin an-
namme anteeksi velallisillemme...”

Kärsivällisyys koetuksella
Anteeksiantaminen ei tapahdu hetkessä. 
Anteeksiantaminen vaatii aikaa, mutta 
anteeksiantamista ei tapahdu, ellemme 
aloita sitä. Jos ilmaisemme – edes pienes-
sä määrin – halumme aloittaa anteeksi-
antaminen ja jos olemme kärsivällisiä – 
niin itseämme kuin toisiamme kohtaan – 
me Jumalan avulla onnistumme. 

Mikä sai evankeliumikertomuksen 
kuninkaan suostumaan anteeksiantoon? 
Kuninkaan kävi sääli palvelijaansa. Hän 
pystyi asettumaan tämän asemaan. Hän 
pystyi näkemään hänen hädänalaisen ti-
lansa. Hän pystyi antamaan anteeksi 
myös sen, että palvelijan lupaukset 
suunnattoman suuren velan takaisin-

maksusta olivat täysin katteettomia.

Suunnitelmasta toteutukseen
Matteuksen evankeliumin 18. luvussa 
meillä on sekä henkilökohtainen että ko-
ko yhteisöelämää koskeva toimintasuun-
nitelma. Ei kuitenkaan riitä, että asiat 
kirjataan suunnitelmiin. Niiden toteut-
taminen on kirkon jokaisen jäsenen 
haaste. Me kaikki olemme vastuussa 
seurakuntayhteisömme rakentamisesta.

Meidän ei tule kysellä, kuka on suu-
rin, vaan jokaisen meistä tulisi olla valmii-
na palvelemaan. Meistä riippuu, miten 
varjelemme lähimmäisemme kiusauksilta 
ja viettelyksiltä. Meistä riippuu, miten 
pystymme auttamaan niitä, jotka ovat hei-
koimpia ja haavoittuvimpia. Meistä riip-
puu, miten voimme ohjata ja tukea niitä, 
jotka rikkovat yhteisiä sopimuksia ja tuot-
tavat meille pettymyksiä. Meistä riippuu, 
suostummeko aloittamaan anteeksianta-
misen työlään matkan, jotta voisimme 
kaikesta sydämestämme antaa kukin lä-
himmäisellemme anteeksi. 

Matteuksen haaste meille

Me saatamme nopeasti omaksua aatteita 
ja ideoita sekä erilaisia teknisiä apuväli-
neitä (usein leikkikaluja) virkistämään 
arkipäiväämme. Toisaalta me olemme 
kovin hitaita ja laiskoja huolehtimaan 
persoonamme kehittymisestä tai hengel-
lisestä uudistumisesta. 

Kun teemme toimintasuunnitelmia 
ja laadimme tulevaisuuden strategioita 
kirkolle, voimme tehdä itsellemme kriit-
tisen kysymyksen: tavoittelemmeko yh-
teisöjemme ja jäsentemme hengellistä 
uudistumista ja kasvua, vai onko kyse 
jatkuvasta tarpeesta sopeuttaa ihmiset 
alati muuttuviin työmarkkinoihin tai ta-
lous- ja liike-elämään, joiden ensisijaise-
na tavoitteena on tehokkuus ja kilpailu-
kyky? Evankeliumiteksti Matteuksen 
mukaan muistuttaa siitä, millaiseen to-
teutukseen suunnitelmamme tähtäävät. 

 n Isä Markku Toivanen 
Tampere

Muista myös Valamon myymälä Tuohus 
Helsingissä, Liisankatu 29 sekä  
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Helmikuussa vuonna 313 Roo-
man keisari Konstantinus 
yhdessä Liciniuksen kanssa 
antoi Milanon ediktin (Me-

diolanum), jossa myönnettiin uskon-
nonvapaus kristityille: ”Ut denuo sint 
christiani et conventicula eorum”, eli 

Ekumeenisen patriarkaatin historiaa

Bysantti Konstantinus I:n  
ja Konstantinus XI:n välisenä aikana
Tänä vuonna kristillisellä kirkol-
la on syytä sekä juhlia iloiten 
että muistella surren kahta 
tapahtumaa, jotka sattuivat jo 
satoja vuosia sitten. Bysantti, 
yli tuhannen vuoden pituisen 
historiansa aikana, kiehtoi 
ihmisiä, mutta edelleen sen 
historia ja kulttuuri tänäkin 
päivänä kiinnostaa monia.

käännettynä: ”Olkoot kristityt jälleen 
olemassa ja pitäköön he kokoontumi-
sensa.” Tästä hetkestä lähtien usko Kris-
tukseen muuttui – siitä tuli ”religio lici-
ta” eli sallittu uskonto. 

Turkkilaiset valloittivat Konstan-
tinopolin 29. toukokuuta 1453, ja tuol-
loin maailmankartalta katosi keisarikun-
ta, joka oli vaikuttanut maailmanhisto-
riaan yli tuhannen vuoden ajan.

Konstantinus Suuri
Keisari Konstantinus Suuri, sen jälkeen 
kun hän oli antanut vapauden kristityil-
le, ei jäänyt välinpitämättömäksi sen 
suhteen, mitä kirkossa tapahtui. Siksi 
hän itse kutsui koolle ensimmäisen eku-
meenisen synodin eli kirkolliskokouksen 
vuonna 325 Nikeaan. Tämän synodin, 
kuten jokaisen muunkin tämän jälkeen, 
piti ratkaista tiettyjä erimielisyyksiä 
kristittyjen välillä, ja tätä kautta sen tuli 
turvata rauhaa keisarikunnassa. Näin 

voimme sanoa, että keisari Konstantinus 
Suuri oli merkittävä poliitikko, joka osa-
si yhdistää kansan toiveet kolmeen 
maanosaan ulottuvan keisarikunnan 
pyrkimysten kanssa. Keisari Konstantin-
us Suuri sai kasteen sakramentin ennen 
kuolemaansa vuonna 337. 

Keisari Konstantinus Suuri päätti 
siirtää Rooman imperiumin pääkaupun-
gin Roomasta Bosporin salmella sijaitse-
vaan kaupunkiin, jonka nimi on silloin 
Byzantium (latinaksi) tai Byzantion 
(kreikaksi). Tämä uusi kaupunki sai ni-
mekseen Uusi Rooma ja Konstantinus 
I:n kuoleman jälkeen nimen Constan-
tinopole eli Konstantinuksen kaupunki.

Konstantinus Suuri johti tätä keisa-
rikuntaa, ja läntisessä Euroopassa Roo-
man imperiumin kaaduttua keisarikunta 
jatkoi elämäänsä idässä Bysantin keisa-
rikuntana. 

Konstatinopolin kaupungista ja By-
santin keisarikunnasta tuli yli tuhannen 
vuoden ajaksi sen ajan tunnetun maail-
man kulttuurin, talouden ja uskonnon 
keskus. Mutta kuten muutkin maailman 
imperiumit, myös Bysantin keisarikunta 
hajosi. Tänä päivänä tästä suuresta kei-
sarikunnasta muistuttaa meitä Eku-
meeninen patriarkaatti, joka on jatkanut 
toimintaansa hyvin vaikeissa olosuhteis-
sa aina vuodesta 1453 alkaen nykyaikaan 
asti. 

Keisarikunnan olemus
Ensimmäinen ekumeeninen synodi ko-
koontui Nikeassa vuonna 325, eli ennen 
pääkaupungin siirtämistä Roomasta Uu-
teen Roomaan, Konstantinopoliin. Muut 
myöhemmät kuusi ekumeenista synodia 
kutsui koolle Bysantin keisari, ja ne kaik-
ki kokoontuivat Idässä: toinen eku-
meeninen synodi Konstantinopolissa, 
kolmas synodi Efesoksessa, neljäs syno-
di Khalkedonissa, viides ja kuudes Kons-n Patriarkka siunaa lasta Espoon Pyhän Herman Alaskalaisen kirkossa.
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Ekumeenisen patriarkaatin historiaa

tantinopolissa ja seitsemäs eli viimeisin 
Nikeassa vuonna 787.

Näissä kirkolliskokouksissa keskus-
teltiin kirkon dogmaattisesta opetukses-
ta, josta oli syntynyt erilaisia käsityksiä 
ja kiistaa. Synodien päätökset vahvisti-
vat myös kanonien kautta kirkon ope-
tuksen. 

Uskontunnustus
Pyhien ekumeenisten synodien päätök-
sistä tunnetuin on uskontunnustus. En-
simmäinen uskontunnustuksen osa vah-
vistettiin Nikean kirkolliskokouksessa 
vuonna 325 ja toinen osa Konstantino-
polissa vuonna 381. Siksi uskontunnus-
tusta kutsutaan nikealais-konstantino-
polilaiseksi.

Bysantin keisarikunnan aikana 
esiintyi suuria teologeja, joiden kirjoi-
tuksista muodostuu kirkon hengellinen 
aarre: Basileios Suuri, Johannes Krysos-
tomos, Gregorios Nyssalainen, Gregori-
os Nazianzilainen, Johannes Damasko-
lainen, Maximos Tunnustaja ja monet 
muut. Myöhemmän ajan teologeja ovat 
mm. Nikolaos Cabasilas, Gregorios Pala-
mas ja viimeisin Gennadios Scholaris, 
joka oli ensimmäinen ekumeeninen pat-
riarkka Konstantinopolin valloituksen 
jälkeen.

Johdossa roomalaiset
Kun puhumme Bysantin keisarikunnas-
ta, voimme helposti luulla, että sitä johti-
vat kreikkalaiset. Tämä harha johtuu 
varsinkin keisarikunnan pääkaupungin 
sijainnista ja myös siitä, että myöhem-
min Bysantin keisarikuntaa johtivat mo-
net kreikkalaissyntyiset keisarit. 

Keisari Konstantinus Suuri oli tie-
tenkin roomalainen. Myös hänen jäl-
keensä muutaman sadan vuoden ajan 
keisarikuntaa johtivat roomalaiset. Kei-
sarikunnan tärkeimpiä kausia oli keisari 
Justinianus I:n hallituskausi 527–565. 
Häntä pidetään ”viimeisenä roomalaise-
na keisarina”, koska hän oli alkuperäl-
tään roomalainen ja viimeinen keisari, 
joka valloitti Rooman itägooteilta vuon-
na 536. Justinianuksen aikana valloitet-
tiin myös Pohjois-Afrikka ja alueita Län-
si-Euroopasta. Bysantin keisarikunta oli 
alueeltaan suurin tämän keisarin aikana. 

Keisari Justinianuksen aikana otet-

tiin käyttöön roomalaisen lain kokoelma 
Corpus Juris Civilis. Tämä kokoelma si-
sälsi myös kirkollisen kanonien koodin 
eli ”kirkko elää roomalaisen lain alaise-
na”. Näin roomalaiset lait otettiin käyt-
töön koko keisarikunnassa, myöhemmin 
Länsi-Euroopassa ja lopulta myös 
muualla ortodoksisessa idässä. 

Yksi Justinianuksen suurista raken-
nusprojekteista oli Pyhän Sofian kated-
raalin rakentaminen Konstantinopoliin. 
Suuri katedraali vihittiin vuonna 537 ja 
sanotaan, että hän lausui silloin sanat 
”Νενίκηκά σε Σολομών”, eli ”Olen voitta-
nut sinut, Salomo!” Viimeinen kristillinen 
jumalanpalvelus toimitettiin tässä kated-
raalissa 29. toukokuuta 1453, kun turkki-
laiset valloittivat Konstantinopolin. 

Keisarikunnan taantuminen
Justinianuksen jälkeenkin keisarikunta 
kukoisti, mutta vähitellen alkoi sen taan-
tuminen. Ajan myötä seurasi epäonnisia 
tapahtumia, jotka johtivat keisarikunnan 
rappioon. Vuonna 1054 oli Suuri skisma, 
kun kirkko jakaantui kahtia, idän ja län-
nen kirkoista muodostui myöhemmin or-
todoksinen ja katolinen kirkko.

Lännen kirkko organisoi ristiretket, 
joilla haluttiin vallata takaisin Pyhä maa 
muslimivalloittajilta. Vuoden 1204 risti-
retki oli katastrofi Bysantin keisarikun-
nan kannalta. Pyhän maan sijasta risti-
retkeläiset valloittivat Konstantinopolin 
ja tuhosivat kaupungin pahasti. Jotkut 
historoitsijat sanovatkin, että Bysantin 
keisarikunta ei koskaan toipunut tästä 
tuhosta.

Turkkilaiset aloittivat Bysantin aluei-
den valloittamisen ja lähestyivät Konstan-
tinopolia. Lopulta Bysantin keisarikunta 
oli vain Konstantinopolin kaupunki.

Bysantin keisari olisi ollut valmis yh-
distämään ortodoksisen ja roomalaiska-
tolisen kirkon, jos lännestä olisi saatu 
sotilaallista apua. Tätä varten järjestetti-
in synodit Ferrarrassa ja Firenzessä vuo-
sina 1438–1439. Keskustelut ortodoksi-
en ja katolilaisten välillä olivat kuitenkin 
hyvin erimielisiä, eivätkä ne voineet va-
kuuttaa Konstantinopolin ortodokseja 
tämän yhdistymisen tarpeellisuudesta ja 
teologisesta korrektiudesta. 

Keisari Konstantinus XI hyväksyi 
kirkkojen yhdistymisen, mutta vain saa-

dakseen  apua lännestä. Kansa ei kos-
kaan hyväksynyt tällaista yhdistymistä, 
joten he puolustivat Konstantinopolia 
loppuun saakka. Apua ei tullut, ja Kon-
stantinopoli kukistui turkkilaisten hyök-
käyksessä 29. toukokuuta 1453. Keisari 
Konstantinus XI taisteli sotilaiden rin-
nalla ja kuoli puolustaessaan kaupunkia. 
Hänen ruumistaan ei koskaan löydetty.

Kirkon keskus
Kristillinen Konstantinopoli syntyi 
vuonna 330 ja katosi vuonna 1453. Kau-
punki säilytti oman nimensä vuoteen 
1939 asti ja oli ottomaanien imperiumin 
ja lopulta Turkin pääkaupunki. Nykyään 
Konstantinopolin nimi on Istanbul, ja se 
on suurin kaupunki Turkissa, mutta 
maan pääkaupunki on Ankara.

Bysantin historia alkoi keisari Kon-
stantinus I:n aikama ja päättyi keisari 
Konstantinus XI:n aikana. Ekumeeni-
nen patriarkaatti on ainoa keisarikun-
nasta jäljelle jäänyt instituutio, ja meille 
ortodokseille Konstantinopoli on orto-
doksisen kirkon keskus. I

 n Isä Ion Durac
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Heinäkuun 6.päivänä 2013 tuli 
kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun 
Suomen ortodoksit siirtyivät 
Ekumeenisen patriarkaatin 
hengelliseen yhteyteen. Isä 
Jarmo Hakkarainen tarkas-
telee Konstantinopolin kirkolli-
sen aseman nousua 300-luvul-
ta lähtien.

Kristillinen kulttuuri ja hallinto 
elivät 300-luvulla muotoutumi-
sen aikaa. Kirkosta muodostui 

keisarillisen viran jälkeen keisarikunnan 
varakkain ja vaikutusvaltaisin instituu-
tio. Tämä merkitsi myös kirkon ja val-
tion läheistä suhdetta ja keskinäistä riip-
puvuutta.

Kirkon uudesta asemasta oli esi-
merkkinä keisari Konstantinoksen hy-
vin toimelias osallistumisen ensimmäi-
seen ekumeeniseen kirkolliskokoukseen 
325. Konstantinos ei ollut teologi, mutta 
hän halusi kirkon ja piispojen osallistu-
van hänen uuden keisarikuntansa ra-
kentamiseen.

Bysantin muutos kristilliseksi keisa-
rikunnaksi oli hidas ja dramaattinen. Se 
merkitsi lopulta uuden sivilisaation syn-
tymistä, sivilisaation, jota voidaan kuva-
ta bysanttilaiseksi. Vuosisatojen ajan oli 
vain yksi ja sama kristillinen sivilisaatio, 
niin idässä kuin lännessä. Tämä sivili-
saatio syntyi ja kehitettiin idässä.

Länsimainen sivilisaatio tuli histo-
riaan paljon myöhemmin historiaan. 
Rooma oli itsessään täysin bysanttilai-
nen vielä 700-luvulla. Bysanttilainen 
kausi alkoi, jos ei Konstantinoksesta, 
niin joka tapauksessa Teodosios Suures-
ta (k. 395). Bysanttilainen aika huipentui 
keisari Justinianoksen aikana (k. 565). 

Justinianoksen kaudella kristillinen 

kulttuuri rakennettiin tietoisesti ja tar-
koituksellisesti järjestelmäksi. Uusi by-
santtilainen kulttuuri oli suuri yhteen 
sulatettu synteesi kaikista luovista perin-
teistä ja menneisyyden liikkeistä. Se 
merkitsi uutta, voimakkaasti kristillistä 
ja kirkollistettua hellenismiä. 

Valtiollisen uudelleenjärjestelyn 
mukaisesti kehittyivät myös kirkon hal-
linnon muodot. Neljännessä ekumeeni-
sessa kirkolliskokouksessa Khalkedonis-
sa vuonna 451 vahvistettiin valtion ja 
kirkon vastaavuusperiaate ja oikeusnor-
min luonne. Tämä päätös vahvistettiin 
myöhemmin Trullon synodissa 600-lu-
vun lopulla.

Nikean ensimmäisen ekumeenisen 
kirkolliskokouksen (325) päätöksillä 
määriteltiin yksityisille piispanistuimille 
kirkollinen valta-asema kokonaisten 
provinssien ja provinssiryhmien alueille. 
Tämä määrittely oli niin kattava, että jo 
tuolloin oli nähtävissä myöhemmin syn-
tyneiden patriarkaattien rakenteet. Hiip-
pakuntien ja valtakunnan provinssien 
yhtäläisyys oli selkeä. Kirkollisen organi-
saation mukautuminen siviilihallintoon 
oli tosiasia.

Konstantinopolin  
kirkollinen asema nousee
Nikean ensimmäisessä ekumeenisessa 
kirkolliskokouksessa (325) kirkon ylim-
mäksi päättäväksi elimeksi korotettiin 
ekumeeninen eli yleinen kirkolliskokous. 
Sen tekemät ratkaisut sitoivat koko kato-
lista kirkkoa.

Konstantinopolin piispan primaatti 
määräytyi toisen ekumeenisen kirkollis-
kokouksen (Konstantinopoli 381, kanoni 
3) päätöksellä. Tämän päätöksen vahvis-
ti neljäs ekumeeninen synodi Khalkedo-
nissa vuonna 451 (kanoni 28). Saman 
kirkolliskokouksen kanonit 9 ja 17 tun-
nustivat Konstantinopolin piispan kor-
keimman arvovallan piispojen ja metro-
poliittojen erimielisyyksissä.

Bysanttilainen kanonisti Teodoros 

Balsamon (k. 1195) tunnusti Konstan-
tinopolin piispalle samat lailliset etuoi-
keudet kuin Rooman piispalle. Toinen 
bysanttilainen kanonisti, Matteos Vlas-
taris (k. 1350), vahvisti Balsamonin nä-
kemyksen Konstantinopolin patriarkan 
asemasta 1300-luvulla. 

Konstantinopolin piispan kanoni-
nen arvovalta ja merkitys oli idässä kas-
vanut sellaiseksi kuin Rooman piispalla 
lännessä. Bysantin pääkaupungin piis-
pana Konstantinopolin piispalla oli lä-
heinen yhteys keisariin ja hoviin. Tämä 
korosti Konstantinopolin piispan arvo-
valtaa jopa hänen hallintorajojensa ulko-
puolella. Piispan arvovaltaa lisäsi myös 
pysyvän piispainsynodin sijainti Kons-
tantinopolissa.

Konstantinopolin kirkollisen arvo-
vallan nousu kasvoi muutamista teki-
jöistä. Ensiksikin Konstantinopoli oli 
vuodesta 330 lähtien ollut kristillisen 
maailman uusi pääkaupunki. Konstan-
tinopolin katsottiin perineen Jerusale-
min ja Rooman paikan ja olevan sekä 
Uusi Jerusalem että Uusi Rooma. Kons-
tantinopolille annettiin lisänimiksi kei-
sarillinen kaupunki ja kaupunkien ku-
ningatar. Bysanttilaiset pitivät itseään 
valittuna kansana, jolla oli Jumalan eri-
tyinen suojelus. He kutsuivat itseään 
roomalaisiksi tai kristityiksi. 

Toiseksi Konstantinopolin piispan 
merkitys keisarin ja maakuntien piispo-
jen välittäjänä oli huomattava. Kaupun-
kiin muodostuikin Konstantinopolin 
piispan johtama paikallinen synodi.

Kaupungissa vaikutti myös muuta-
mia karismaattisia piispoja, kuten esi-
merkiksi pyhä Gregorios Teologi (k. 389) 
ja pyhä Johannes Krysostomos (k. 407). 
Lisäksi Konstantinopolilla oli kulttuuri-
nen yhtäläisyys Traakian, Aasian ja Pon-
toksen hiippakuntiin.

Lyhyessä ajassa Konstantinopoli va-
kiinnutti kirkollisen asemansa idän van-
hojen kirkollisten keskusten Aleksan-
drian, Jerusalemin ja Antiokian rinnalla. 

Patriarkan vierailun merkitys

Konstantinopolin  
kirkollisen aseman kehittyminen
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Bysantin keisarit näkivät Konstantino-
polin mielellään Uutena Roomana, jon-
ka tuli olla tasapainottavana tekijänä 
suhteessa vanhaan Roomaan. Konstan-
tinopolin kannalta oli merkittävää, että 
keisari Teodosios Suuri asettui kaupun-
kiin pysyvästi. Tämä nimittäin aiheutti 
sen, että kirkon ja Konstantinopolin ark-
kipiispan asema lujittui huomattavasti.

Ekumeeninen  
patriarkaatti suojelijana
Islamilaisvallan laajennuttua Lähi-idäs-
sä ja alistettua Aleksandrian, Antiokian 
ja Jerusalemin kirkot nämä vanhat kir-
kolliset keskukset joutuivat hakeutu-
maan Konstantinopolin piispan hengel-
liseen hoitoon. Tilanne oli näissä kirkol-
lisissa keskuksissa lohduton. 

Persialaisten vallattua Antiokian 611 
syyrialaiset patriarkat siirtyivät Kons-
tantinopoliin pysyviksi ”pakolaisiksi”. 
Konstantinopolissa heidät myös nimitet-
tiin virkaansa. Vasta 742 arabit sallivat 
patriarkan palata istuimelleen Antio-
kiaan. Jerusalemin patriarkat kokivat 
samanlaisen kohtalon. Kun arabit val-
loittivat kaupungin 638, muodostui 
Konstantinopolista Jerusalemin pat-
riarkkojen ”kotikaupunki” vuoteen 1186 
saakka.

Näinä valloitusten vuosisatoina eku-
meeninen patriarkaatti kantoi hengelli-
sen vastuun vainottujen alueiden orto-
doksien hengellisestä johtamisesta, aut-
tamisesta ja kasvattamisesta. Myöhem-
mistä historian vaiheista on tärkeää 
nostaa esiin Venäjän ortodoksien yhteys 
Konstantinopolin äitikirkkoon aina By-
santin kukistumiseen saakka. Vielä 
1400-luvulla Venäjän metropoliitat ni-
mitti virkaansa ekumeeninen patriar-
kaatti. 

Kirkon valta ja eukaristinen yhteys
Konstantinopolin ekumeenisen patriar-
kaatin hengellinen arvoasema ei ole sen 
näkyvässä hierarkkisessa kunnia-ase-
massa, vaan siinä, että patriarkaatti hoiti 
kirkollisia suhteita muiden hallinto-
alueiden piispojen kanssa. Näiden suh-
teiden hoitaminen ei ollut pelkästään 
muodollista diplomatiaa, vaan siihen 
liittyi myös kanoninen oikeus valvoa or-
todoksisen uskon väärentämättömyyttä. 
Lisäksi Konstantinopolin piispa toimi 

usein välittäjänä Bysantin keisarin ja 
pääkaupunkiin saapuneiden maakunta-
piispojen välisissä neuvotteluissa.

Ortodoksisen kirkon korkein hallin-
nollinen elin on ekumeeninen synodi. 
Rooman kirkossa tämän ihanteen rikkoi 
paaviuden instituutio. Bysanttilaisessa 
perinteessä kirkon valta voidaan määri-
tellä ja ymmärtää ainoastaan yhteydessä 
kirkon ykseyteen eli eukaristiaan. Eh-
toollisen toimittaminen ilmaisee kirkon 
katolisuuden. Siellä, missä on eukaristia, 
siellä on myös kirkko, ja siellä, missä ko-
ko kirkko eli Jumalan kansa on yksey-
dessä piispaan, on eukaristia.

 n Isä Jarmo Hakkarainen
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Patriarkan vierailun merkitys



Arvonantoa 
kaikkia 
kohtaan
Pääsihteeri Heikki Huttunen 
kirjoittaa, että patriarkka Bartolo-
meos teki vierailullaan kirkkopolitiik-
kaa, kun hän nosti pikkutytöt 
itselleen varatulle istuimelle. Kaikissa 
kohtaamisissaan seurakuntalaisten 
kanssa hän antoi etusijan kaikkein 
pienimmille ja kaikkein vanhimmille 
osoittaen arvostustaan kaikkia 
ihmisiä kohtaan.

Kirkkopolitiikka on ortodoksisen kir-
kollisen elämän pimein puoli. Siihen 
sekoittuu valtioiden sisäpolitiikkaa ja 

ulkopolitiikkaa, kirkkojen ja niiden johto-
miesten vallan ja rahan tavoittelua, mutta 
hyvin vähän evankeliumia. Kuka tuntee suo-
malaisia seurakuntia vaivaavaa hallinnollis-
ten valitusten kierrettä, tietää myös jotain 
tästä asiasta. 

Mielestäni ortodoksisten paikalliskirk-
kojen keskinäisiä suhteita haittaa kyvyttö-
myys nähdä yli oman aseman ja lyhytaikais-
ten omien etujen. Karkein erehdys on et-
no-fyletismin harhaoppi, joka asettaa kan-
sallisuuden kristillisyyden edelle. Se tulee il-
mi pyrkimyksenä läheiseen liittoon oman 
maan maallisen esivallan kanssa ja intona 
perustaa kirkollisia etäispäätteitä kaikkialle 
maailmaan, minne on muuttanut omaan et-
niseen ryhmään kuuluvia ihmisiä. Näyttää 
siltä, että jokainen paikalliskirkko haluaa 
tulla oman kansakuntansa ”ekumeeniseksi 
patriarkaatiksi”. Pastoraalinen mielenkiinto 
ihmisten hengellisestä hyvinvoinnista on 
yleensä kuitenkin olematonta, melkein kuin 
tekosyy ulottaa kirkollinen imperiumi uusil-
le alueille. Tämä on täysin vastakkaista orto-
doksisen kirkon oikealle järjestykselle, joka 
perustuu uskoon ja sakramentaaliseen elä-
mään. 
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Kirkon järjestyksen mukaan kaikki sa-
malla alueella asuvat kristityt ovat saman 
seurakunnan jäseniä ja saman piispan kait-
tavia. Tämä järjestys on kirjoitettu kanonei-
hin, joihin me ortodoksit mielellään viit-
taamme, mutta harvoin noudatamme. Roh-
kenen väittää, etteivät itsenäiset ortodoksi-
set sisarkirkot haluakaan järjestää suhtei-
taan kanoniselle tolalle, ja siksi yhteistyö on 
väkinäistä ja tempoilevaa. Kirkkopolitiikka 
on tästä näkökulmasta omien lyhytnäköis-
ten etujen ajamista, ja se häiritsee kirkon 
iankaikkisen tehtävän hoitamista. 

Enemmistökirkkojen pöhötauti
Kirkkopoliittinen pöhötauti vaivaa erityi-
sesti niitä ortodoksisia kirkkoja, jotka pitä-
vät itseään kansallisina enemmistökirkkoi-
na. Niiden korkein tavoite näyttää olevan 
varmistaa oma poliittinen valta-asemansa 
yhteiskunnassa. Taustalla on kuva kultai-
sesta menneisyydestä oikeauskoisessa val-
takunnassa, ja se sekoittuu messiaaniseen 
1800-luvun nationalismiin. Joskus tavoite 
on maltillisempi, pohjoismaisen kansankir-
kon tapainen asema, mutta sekin esikuva 
alkaa olla historiaa. Suhteet muihin kirkkoi-
hin omassa maassa ja ulkomailla, mukaan 
lukien ortodoksiset kirkot, ovat alisteisia 
poliittisille tavoitteille. Pyrkimystä yhteis-
kunnan etusijalle voi perustella kirkon teh-
tävällä todistaa ja palvella oman kansansa 
keskuudessa. Mutta rituaalis-kansallinen 
itseriittoisuus voi johtaa ”valtaisan tunnus-
tuksellisen lahkon” syntyyn, kuten eräs 
1900-luvun lopun venäläinen kirkonmies 
varoitti. 

Vähemmistöaseman siunaus
Mielestäni kirkoilla on mahdollisuus olla 
edellä kuvattua uskollisempia omalle ole-
mukselleen ja tehtävälleen, kun ne ovat vä-
hemmistöasemassa. Suhde isänmaalliseen 
identiteettiin ja sen myytteihin sekä poliitti-
seen valtaan on vapaampi kuin enemmistö-
kirkoilla. Omaa kirkkoamme on siunattu 
vähemmistöasemalla, mutta sen suhde val-
tioon ja asema yhteiskunnassa ovat turva-
tummat kuin monella niin sanotulla enem-
mistöllä. Tämä on ainutlaatuinen yhdistel-
mä, jota emme aina osaa arvostaa. Tulevai-
suutemme kannalta on olennaista, että 
näemme vähemmistöaseman edut emmekä 
havittele sellaisia vallan tai rahan sfäärejä, 
jotka eivät pienelle kirkolle kuulu. 

Konstantinopolin ekumeeninen pat-

riarkaatti edustaa häviävän pientä vähem-
mistöä omassa maassaan Turkissa. Pat-
riarkka Bartolomeos on todennut, että pitää 
pohtia, mikä sanoma piilee siinä, että orto-
doksisen kristinuskon tärkein keskus sijait-
see muslimienemmistöisessä, laillisesti us-
konnottomassa valtiossa. Ekumeenisen 
patriarkaatin muutkin hiippakunnat, Krei-
kassa sijaitsevia lukuun ottamatta, ovat 
kaikki diasporassa, vähemmistöasemassa 
perinteisesti ortodoksisten maitten ulko-
puolella. Ankara historia on riisunut pat-
riarkaatin maallisesta mahdista ja vaurau-
desta. Tämän todellisuuden voi nähdä mah-
dollisuutena vuorovaikutukseen ympäröi-
vän yhteiskunnan, muitten kristittyjen ja 
toisten uskontojen kanssa. Se on patriarkka 
Bartolomeoksen linja. 

Suomen ja Viron kirkkojen yhteys
Suomi ja Viro ovat EU-maita. Tuleva kehi-
tys tuo niiden yhteiskuntia ja ihmisten eli-
nolosuhteita entistä lähemmäs toisiaan. 
Tärkeä yhteinen piirre on se, että ortodoksi-
nen vähemmistökirkko on molemmissa 
maissa kotonaan ja haluaa olla aktiivinen 
toimija suhteessa koko yhteiskuntaan. Suo-
men ja Viron kirkot tuntevat vastuuta koti-
maansa kaikista asukkaista eivätkä eristäy-
dy oman identiteettinsä kulttuurikuplaan. 
Metropoliitta Stefanus on todennut, että 
kirkkomme ovat ainoat aidosti länsimaiset 
ortodoksiset kirkkokunnat, ja siksi erityis-
laatuiset. Ekumeeninen patriarkaatti on 
tarjonnut Suomen ja Viron kirkoille kanoni-
sen kehyksen ja kirkkopoliittisen aseman, 
joiden turvin ne ovat voineet kehittyä omis-
sa elinympäristöissään. Autonomia Eku-
meenisen patriarkaatin yhteydessä on tar-
jonnut molemmille kirkoille selustatuen, 
jota ilman ne eivät olisi selviytyneet histo-
riansa kovimmista koettelemuksista, Suo-
men ortodoksit sodan tuhoista ja evakosta 
ja Viron ortodoksit viisikymmenvuotisesta 
neuvostomiehityksestä. Patriarkka Bartolo-
meoksen vierailu Viroon ja Suomeen tämän 
kanonisen suhteen 90-vuotisjuhlan yhtey-
dessä antaa aiheen kysyä, mikä merkitys 
tällä yhteydellä on kirkoille tänään ja tule-
vaisuudessa.

Suomen ja Viron kirkkojen yhteistä 
taustaa ja yhteistä tulevaisuutta olisi pat-
riarkan vierailun aikana voinut hehkuttaa 
enemmän kuin huomasin tehtävän. Kirkko-
jemme elämä molemmissa maissa muistut-
taa yhä enemmän ortodoksisten vähemmis-

töjen asemaa Länsi-Euroopassa ja muualla 
ns. globaalissa Lännessä. Vahvimmat ja va-
kiintuneimmat ortodoksiset hiippakunnat 
länsimaissa kuuluvat Ekumeenisen patriar-
kaattiin, mikä antaa Suomen ja Viron orto-
dokseille luontevan yhteyden niihin. Viron 
kirkko ja länsimaitten ortodoksiset hiippa-
kunnat voivat näyttää meidän kirkollemme, 
että elämä on mahdollista senkin jälkeen, 
jos ja kun suhde valtiovaltaan muuttuu eikä 
kirkollisvero enää turvaa talouttamme. Kir-
kon perustehtävät, kuten katekumeeniope-
tus, diakonia, nuorisotyö, yliopisto-opetus 
sekä teologinen ja yhteiskunnallinen poh-
dinta voisivat hyötyä paljon yhteyksistä sa-
mankaltaisissa yhteiskunnissa elävien orto-
doksien kanssa. Myös meillä on jaettavaa 
omasta kokemuksestamme. Seurakuntiem-
me kehitys monikulttuurisina yhteisöinä, 
joihin kaikki eritaustaiset ortodoksit ovat 
tervetulleita, on ainutlaatuista. Mutkaton 
suhde luterilaiseen enemmistöön ja muihin 
kirkkoihin, ja nyttemmin myös muihin us-
kontoihin, voi olla rohkaisevaa muille sa-
mankaltaisessa tilanteessa eläville. 

Patriarkan johdonmukainen esikuva
Patriarkka Bartolomeos teki kirkkopolitiik-
kaa, kun hän nosti pikkutytöt itselleen vara-
tulle istuimelle Tikkurilan Herran taivaa-
seenastumisen kirkossa. Kaikissa kohtaa-
misissaan seurakuntalaisten kanssa hän 
antoi etusijan kaikkein pienimmille ja kaik-
kein vanhimmille, ja toi esiin arvonantonsa 
kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän painotti sitä, 
että meidän pitäisi jättää lapsillemme maa-
ilma ja planeetta, joka puhtaampi, elinovi-
maisempi ja inhimillisempi kuin se jonka 
saimme. Patriarkka antaa johdonmukaisen 
esikuvan, jossa yhdistyvät toiminta ekologi-
sesti kestävän kehityksen ja ihmiskunnan 
oikeudenmukaisuuden puolesta. Ne ovat 
evankeliumin opetuksen mukaisia poliitti-
sia linjanvetoja, joiden soisi syrjäyttävän 
tavanomaisen kirkkopolitiikan. 

 n Isä Heikki Huttunen
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Arkkimandriitta Andreas Larikka 
kirjasi havaintojaan patriarkka 
Bartolomeoksen Viron ja Suomen 
vierailun vaikutuksista kirkkojen 
välisiin suhteisiin.

Ekumeenisen patriarkka Bartolo-
meoksen syyskuisen vierailun Vi-
roon ja Suomeen voidaan hyvin 

sanoa jälleen vahvistaneen näiden mai-
den ortodoksisten kirkkojen myönteisen 
yhteyden patriarkaattiin. Tietyn yhtey-
den Viron ja Suomen kirkkojen välille 
luovat jo maantieteellinen läheisyys, rin-
nasteiset historialliset vaiheet sekä suku-
laiskielet. Autonomian 90-vuotisjuhlan 
vietto luontevalla tavalla korostaa myös 
autonomisten kirkkojen perusdoku-
menttien, niin sanottujen tomosasiakir-
jojen sisällön merkitystä ja velvoitta-
vuutta.

Autonomisten paikalliskirkkojen yh-
teys ekumeeniseen patriarkaattiin on py-
syvä ja kestävä. Tätä seikkaa patriarkan 
vierailun yhteydessä näkyvällä tavalla 
osoitti muun muassa se, että Suomen or-
todoksisen kirkon piispat olivat keskei-
sesti mukana vierailulla Virossa ja vas-
taavasti Viron piispat Suomessa. Myös 
suomalaisia pyhiinvaeltajia oli mukana 
niin Tallinnassa, Pärnussa kuin Saaren-
maallakin.

Viron ongelman ratkaisu
Virossa patriarkka oli paitsi ortodoksi-
sen kirkon, myös Viron valtion ja presi-
dentti Toomas Hendrik Ilveksen vie-
raana. Vierailuun sisältyi siten runsaasti 
yhteiskunnallisia kontakteja kirkollisten 
yhteyksien, jumalanpalvelusten ja kirk-
kokansan tapaamisten jälkeen. Virossa 
patriarkan vierailu sai merkittävää me-
diajulkisuutta, muun muassa ERR-yhti-
ön toteuttaman televisiohaastattelun 
kautta. 

Viron ortodoksisen kirkon ja Mosko-
van patriarkaatin alaisen sikäläisen hiip-
pakunnan väliset suhteet ovat mielen-
kiinnon kohteena myös Suomessa. Tältä 
kannalta tärkeimmät havainnot patriar-

Tulkintani mukaan puheiden keskeisin 
linjaus on yhtä pitävä esimerkiksi Efeson 
metropoliitta Krysostomoksen (k. 
2006) kesällä 2002 Kirkkojen maail-
manneuvoston erityiskomission kokouk-
sen yhteydessä Uspenskin katedraalissa 
pitämän tervehdyspuheen tiiviin il-
mauksen kanssa: patriarkaatti toivoo, 
että ekumeenisen patriarkaatin linja on 
myös Suomen ortodoksisen kirkon linja.

Ekumeeninen patriarkaatti nauttii 
kunnia-asemaa maailmanlaajuisen orto-
doksisen kirkon sisällä juuri siitä syystä, 
että patriarkaatti suojelee ortodoksisuu-
den yleismaailmallista, universaalia 
luonnetta. Virkaanastujaispuheessaan 
marraskuussa 2001 patriarkka Bartolo-
meos korosti, että patriarkaatti on puh-
taasti hengellinen instituutio, sovittelun 
ja aseettoman voiman symboli.

Tätä patriarkka Bartolomeos korosti 
myös Suomen vierailullaan sanoessaan, 
että Konstantinopolin äitikirkko on ris-
tin eli palvelemisen ja uhrautuvaisen 
tyhjentymisen kirkko eikä se ole koskaan 
ajatellut, että sen roolissa tai todistuk-
sessa olisi mitään maalliseen valtaan 
kuuluvaa. Ristin ja ylösnousemuksen yh-
distetyn kokemuksen äitikirkko aina tar-
joaa kaikkiin suuntiin sanoin ja teoin ja 
erityisesti hiljaisen, ulkoisesti vaatimat-
toman esimerkkinsä kautta. 

Kirkon hengellinen perustehtävä
Patriarkka toi selkeästi esiin myös uskon 

Kanoninen asemamme luo turvan
kan vierailun osalta koskevat hänen 
käyntiään Tallinnan Aleksanteri Nevskin 
katedraalin liturgiassa. Kyseessä oli sel-
västi myönteinen ja rakentava kontakti. 

Liturgian päätyttyä patriarkka tapa-
si lyhyesti Venäjän kirkon alaisen metro-
poliitta Korneliuksen ja lähetti selke-
än viestin Venäjän ortodoksiselle kirkol-
le. Tallinnan ja koko Viron metropoliitta 
Stefanoksen läsnä ollessa patriarkka 
näet esitti toivomuksen, että nopeasti 
saataisiin aikaan olosuhteet kahden 
metropoliitan välittömälle yhteydelle, 
joka tulevaisuudessa johtaisi niin sano-
tun Viron ongelman lopulliseen ratkai-
suun.

Patriarkka korosti, että ekumeeni-
sen patriarkaatin puolelta on aina vilpi-
töntä halua ja hyvää tahtoa myönteiseen 
yhteyteen ja ratkaisun löytämiseen, ja 
vastaavaa asennetta tunnettujen vai-
keuksien voittamiseksi on voitava odot-
taa myös Venäjän kirkon puolelta. Mo-
net tarkkailijat kiinnittävät huomiota 
siihen, että Moskovan patriarkka Kiril-
lin vieraillessa aiemmin tänä vuonna Vi-
rossa hänen ohjelmaansa ei sisältynyt 
vastaavaa käyntiä Viron autonomisen 
ortodoksisen kirkon katedraalissa. 

Merkittäviä linjapuheita 
Yksi tapa hahmottaa patriarkaatin linjaa 
kirkkojen välisten suhteiden kehittämi-
seen on tarkastella patriarkan vierailun-
sa aikana pitämien julkisten puheiden 
sisältöä. Suomessa patriarkka ei juuri 
haastatteluja myöntänyt. Kuitenkin mo-
nilla, kuten näiden rivien kirjoittajalla, 
oli mahdollisuus keskustella patriarkan 
kanssa eri yhteyksissä ja näin saada täs-
mentävää informaatiota. 

Suomen osalta lienee oikein todeta 
patriarkan pitäneen merkittävimmät lin-
japuheensa heti saavuttuaan Helsingin 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa sekä 
toisena vierailupäivänä Uspenskin kat-
edraalin liturgiassa ja Suomen kirkon 
90-vuotisjuhlassa.

Patriarkan pitämät puheet olivat 
tyyliltään laveita, voisi sanoa perinteisen 
tyylin mukaisia ja ilmaisultaan runsaita. 
Puheiden merkityssisältö on myös rikas. 

Patriarkan vierailun merkitys
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ja dogmien yhteyden, joka perustavan 
laatuisella tavalla liittää ortodoksisia 
kirkkoja toisiinsa. Ortodoksinen kirkko, 
Kristuksen mystinen ruumis, osallistuu 
opin yhteyden välityksellä myös ikuisuu-
teen, johon se vakaasti ja kaivaten kat-
soo. 

Kirkon hengellisen perustehtävän 
oivaltaminen ja vaaliminen on ensiarvoi-
sen tärkeää. Patriarkan mukaan ”orto-
doksisessa kirkossamme, ja pienois-
koossa Suomen ortodoksisessa kirkossa, 
palautetaan ennalleen ihmissuvun yh-
teys, joka oli rikkoutunut ensimmäisen 
ihmisen, Aadamin, lankeemuksessa ja 
Baabelin tornin rakentamisessa.” 

Kirkon ja kristityn elämä saa suuren 
merkityksen ja arvon rakkauden ja uh-
rautuvaisuuden, toisten hyväksymisen, 
kärsivällisyyden ja oikeudenmukaisuu-
den oppimisen kautta. ”Oikeudenmukai-
suus merkitsee ristiä, jolla Kristus kuoli 
ollakseen meidän lunastuksemme tämän 
maailman epäoikeudenmukaisuudesta, 
niin että oppisimme ristiinnaulitsemaan 
itsekkään egomme ja intohimomme”. 

Tomoksen määrittelemä perusta
Patriarkan sanoin ekumeeninen patriar-
kaatti on ”jo 17 vuosisadan ajan tarjonnut 
turvapaikan kansoille, heimoille ja kielil-
le”. Tässä todellisuudessa ortodoksinen 
kirkko on saanut ”monia kansallisia muo-
toja ja se kunnioittaa paikallisia aineksia 
säilyttäen ykseyden kohtuullisessa mää-
rässä moninaisuutta”. Ekumeenisen pat-
riarkaatin traditioon kuuluu ”jokaisen 
kansan omalaatuisuuden ja identiteetin 
kunnioittaminen”.

Suomen ortodoksisen kirkon osalta 
vuoden 1923 tomosasiakirja selkeästi 
määrittelee sekä ekumeenisen patriar-
kaatin tehtävän harjoittaa kanonista eli 
kirkko-opillista ja kirkko-oikeudellista 
huolenpitoa, kuten myös kanoniset vaati-
mukset Suomen ortodoksisen kirkon elä-
män ja palvelutehtävän organisoimisesta.

Kuten patriarkka totesi, ekumeeni-
sella patriarkaatilla on ”oikeus historialli-
sesti ja kanonisesti suoda autonomia eri 
puolilla maailmaa oleville paikallisille 
kirkoille. Kirkollisen autonomian eli si-
säisen itsehallinnon antaminen vaatii 
paikalliselta kirkolta hengellistä ja hallin-
nollista kypsyyttä, niin että se voi siitä 
lähtien hoitaa omat asiansa ilman kol-

 kuin Konstantinopolin kirkko on tehnyt ja 
edelleen tekee ja on tekevä aikojen lop-
puun asti.” Kirkon, sen johdon ja jäsen-
ten, tehtävänä patriarkka näkee erityisesti 
uskollisuuden evankeliumille ortodoksi-
sen tradition ja elämäntavan mukaan. 

Patriarkka myös kehotti suomalaisia 
ortodokseja jatkamaan vaellustaan eteen-
päin käyttäen oikein lahjoina saatua orto-
doksista uskoa ja pelastavaa armoa. Tässä 
mielessä patriarkka esitti jopa rukoukse-
na ja pyyntönä: ”Suomalaiset ortodoksit, 
pysykää Kristuksen ja ekumeenisen pat-
riarkaatin rakkaudessa”.

Ortodoksien keskinäinen yhteys
Patriarkka Bartolomeoksen mukaan auto-
nomisen kirkon tulee aina olla yhteydessä 
autonomian antaneeseen ekumeeniseen 
patriarkaattiin, jonka kanoniseen alaisuu-
teen se kuuluu, mutta myös muiden orto-
doksisten patriarkaattien ja autonomisten 
kirkkojen kanssa eläen samassa uskonyh-
teydessä ja liturgisessa perinteessä. Tämä 
vahvistaa ja takaa vastuunalaisen vaelluk-
sen ja yhteisen matkan kaikkien paikallis-
ten ortodoksisten kirkkojen kanssa. Tällä 
seikalla on myös kirkko-opillinen ja pelas-
tusopillinen merkitys: ”Ne kaikki kuulu-
vat yhdessä Kristuksen ruumiiseen lopul-
lisena päämääränään ja tarkoituksenaan 
uskovien rakentaminen, pelastus ja juma-
lallistuminen.”

Merkittävää on, että patriarkka Bar-
tolomeos on useissa eri yhteyksissä tuo-
nut esiin sen seikan, että viime aikoina on 
entistä vahvemmin ilmennyt kaipaus ene-
nevään yhteistyöhön ja yhtenäisyyteen 
ortodoksisten kirkkojen välillä, ja edelly-
tykset siihen ovat vahvistuneet. Myös or-
todoksisten kirkkojen yhteisen pyhän ja 
suuren synodin valmistelu on voinut eri-
mielisyyksistä huolimatta vähitellen ede-
tä. 

Tämä osoittaa, että on kasvava halu 
voittaa vaikeudet ja vahvistaa hengellisiä 
siteitä, jotka liittävät ortodoksiset paikal-
liskirkot toisiinsa ja niiden joukossa en-
simmäiseen, ekumeeniseen patriarkaat-
tiin. Patriarkka on korostanut usein, 
muun muassa puhuessaan syyskuun puo-
livälin jälkeen ekumeenisessa patriarkaa-
tissa vierailleelle Bulgarian patriarkka 
Neofitille, että paikallisia ortodoksisia 
kirkkoja yhdistää yhteinen ehtoollismalja, 
eivätkä eri aikoina tulevat ja menevät eri-

mannen osapuolen puuttumista ja asioi-
hin sekaantumista”. Tässä mielessä yh-
teys ekumeeniseen patriarkaattiin antaa 
Suomen kirkolle turvatun aseman. 

Patriarkka totesi myös Suomen kir-
kon käyttäneen sille myönnettyä autono-
miaa erittäin hedelmällisellä tavalla ja 
evankeliumin mukaisesti. Se on ”esimer-
killisesti organisoitu hallinnollisesti ja on 
oikeutetusti saanut tämän maan muiden 
kristillisten kirkkojen ja tunnustusten 
kunnioituksen ja arvostuksen.” 

Yhteyden pysyvä luonne
Kaunopuheisesti ja tunteisiin vetoavasti 
patriarkka Bartolomeos puhui Kristuksen 
rakkaudesta ja Konstantinopolin äitikir-
kon rakkaudesta: ”Olemme vakuuttuneita 
yhdessä apostoli Paavalin kanssa, ettei 
elämä, ei nykyiset eivätkä tulevat, ei kuo-
lema eikä murhe, ei kiusaukset eikä huolet 
eikä mikään muukaan luotu, ei kolman-
sien juonet, ja lisäämme vielä, eivät maail-
malliset ja muut näkyvät ja näkymättömät 
voimat voi erottaa teitä ja meitä”.  

Ehkä ei ole ylitulkinta, jos todetaan, 
että patriarkan tässä mainitsemat seikat 
ovat ainakin potentiaalisia uhkia, mutta 
torjuttavissa, koska ”me, Konstantinopo-
lin äitikirkko ja Suomen kirkko olemme 
yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Me olem-
me kiinni toisissamme ja pysymme yhdis-
tyneinä kuin oksat samassa viiniköyn-
nöksessä.”

Näin sanoessaan patriarkka jälleen 
vahvistaa kanonisen suhteemme pysy-
vyyden ja lopullisuuden. Näin voidaan 
päätellä jo tomoksen ja muiden patriar-
kaatin virallisten asiakirjojen sanamuo-
doista. Tämän seikan patriarkaatin pyhä 
synodi on vahvistanut eri yhteyksissä vii-
taten muun muassa Khalkedonin eku-
meenisen synodin 28. kanonin ja eräiden 
muiden kanonisten säädösten tulkintaan. 
Näin tapahtui muun muassa kriittisenä 
aikana vuonna 1947 Suomen ortodoksi-
sen arkkipiispakunnan ja Moskovan pat-
riarkaatin välisen kanonisen erimielisyy-
den yhteydessä.

Uskon kokemus  
ja kirkon kehittäminen
Patriarkka Bartolomeoksen mukaan Suo-
men ortodoksinen kirkko jatkuvasti nos-
taa kirkon elämää epävakaasta ja katoa-
vasta vakaalle ja pysyvälle tasolle, niin 
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mielisyydet voi murtaa niiden keskinäistä 
yhteyttä. 

Kokonaistulkintaa  
tomoksen merkityksestä 
Eri yhteyksissä patriarkka korosti 90 
vuotta sitten annetun patriarkaatin to-
mosasiakirjan merkitystä paikalliskirk-
komme perusasiakirjana. Tomoksen mu-
kaan paikalliskirkkomme piispoilla on, 
yhdessä papistonsa ja kirkkokansansa 
kanssa, oikeus aina vapaasti yksityiskoh-
dissa järjestää Suomen ortodoksisen kir-
kon asiat, maansa lakien vaatimusten mu-
kaan. Tällaiset yksityiskohtia koskevat 
suomalaiset ratkaisut saavat tulla kysee-
seen ”sillä nimenomaisella ehdolla, ettei 
mikään mainitun järjestelyn säännös 
osoittaudu Pyhän Ortodoksisen Kirkon 
opetuksen ja kanonien vastaiseksi, sellai-
sena kuin nämä on tulkittu ekumeenisen 
patriarkaatin käytännössä.” (tomos)

Paikalliskirkossamme on perinteises-
ti ymmärretty, että mainitulla Suomen 
kirkon vapaudella tomos tarkoittaa, että 
suomalaisten ratkaisujen ja kirkon elä-
män käytännön tulee mahdollisessa 
omaleimaisuudessaankin olla periaatteil-
taan aina sopusoinnussa yleisen, velvoit-
tavan tradition kanssa. Niin sanottuja yk-
sityiskohtia järjestettäessä olisi näin ollen 
aina ensin selvitettävä, missä puitteissa ja 
rajoissa on ortodoksisesti ajatellen yleen-
sä oikeus ja mahdollisuus liikkua, ja vasta 
sitten olisi toimittava. Tämän periaatteel-
lisen ymmärryksen tulisi näkyä ja muo-
dostua eläväksi todellisuudeksi kirkkom-
me päätöksenteossa.  

Perushavaintona on syytä todeta, että 
autonomia voidaan ymmärtää Suomen 
kirkolle annettuna lahjana, joka merkitsee 
samalla tiettyä kirkollista järjestystä ja elä-
mäntapaa. Sen periaatteet viitoittavat tien, 
jolla meidän tulisi kulkea ja jonka seuraa-
minen turvaa ortodoksisen perinteen elä-
vänä todellisuutena monin tavoin ja jatku-
vasti ei-ortodoksisia vaikutteita antavassa 
suomalaisessa elämänkentässä. Vuoden 
1923 tomoksen määrittelemä ja säätelemä 
kanoninen asemamme on ortodoksisuu-
den kannalta turvallinen rakenne, joka on 
oikeaan opastava ja meitä myönteisesti 
ohjaava ja suojeleva järjestelmä.

 n Arkkimandriitta 
 Andreas Larikka

Ylidiakoni Jyrki Härkönen pohtii, 
että Suomen kirkon hengellistä ja 
liturgista perintöä on omaksuttu 
Venäjältä jo 900 vuoden ajan.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 
2012 järjestää kahden aloitteen 
pohjalta juhlan Suomen ortodoksi-

sen kirkon 90-vuotisen autonomian kun-
niaksi. Ensimmäisessä aloitteessa toivottiin 
mahdollisuutta ”korostaa Suomen ortodok-
sisen kirkon asemaa paikallisten kirkkojen 
perheessä osana Ekumeenista Patriarkaat-
tia”. Toisessa aloitteessa esitettiin juhlata-
pahtuman järjestämistä yhdessä Viron 
apostolisen ortodoksisen kirkon (EAÕK) 
kanssa.

Virolaiset järjestivät omat autono-
miajuhlansa ja suomalaiset omansa. Kons-
tantinopolin ekumeeninen patriarkka Bar-
tolomeos kunnioitti läsnäolollaan juhlia 
sekä Virossa että Suomessa. 

Suomen ja Viron kirkkojen autono-
mian juhlavuosi 2013 osuu keskelle isoja 
merkkivuosia. Tänä vuonna on kulunut 
1700 vuotta (313) siitä, kun kristillisyydestä 
tuli Milanon ediktillä hyväksytty uskonto 
Rooman valtakunnassa. Venäjällä, Ukrai-
nassa ja Valko-Venäjällä juhlittiin kesällä 
Kiovan kasteen 1025-vuotisjuhlaa. Heinä-
kuussa 810 vuotta sitten (1203) neljännen 
ristiretken joukot hävittivät kristikunnan 
keskusta Konstantinopolia ja jättivät syvän 
arven idän ja lännen kristittyjen suhteisiin. 

Samana vuonna 1923, kun kirkkomme 
sai autonomian, avattiin Solovetskin histo-
rialliseen luostariin keskitysleiri, jossa kuo-
li tuhansia piispoja, pappeja, munkkia ja 
nunnia. Kesällä 1923 Lausannen kaupun-
gissa Sveitsissä allekirjoitettiin myös sopi-
mus, jolla sinetöitiin yli miljoonan ortodok-
sin pakkosiirto kotiseudultaan nykyisiltä 
Turkin saarilta Kreikkaan. 

Vielä yksi merkittävä historiallinen ta-
pahtuma, joka osui täsmälleen samaan ai-
kaan Suomen ja Viron kirkkojen autono-
mian 90-vuotisjuhlien kanssa. Venäjällä 70 
vuotta sitten kirkon ja valtion suhteissa 
koettiin merkittävä käännekohta, kun 4. 
syyskuuta 1943 Stalinin ja kirkon välille 
syntyi kirjoittamaton konkordaatti: sosia-
lismin viholliseksi luokitellusta kirkosta tuli 
kumppani, sodan aikana patrioottisen hen-
gen kohottaja ja sodan jälkeen Neuvostolii-
ton ulkopolitiikan viestinviejä.

Kaikki nämä tapahtumat näkyvät Eu-
roopan ortodoksien identiteetissä. Muiste-
taanko ne myös Suomessa? 

Konstantinopolin nousua odotetaan
Suomen ja Viron ortodoksien autonomias-
ta on 90 vuotta, mutta pyöreitä vuosia on 
myös Milanon ediktistä, Kiovan kasteesta, 
Konstantinopolin hävityksestä, Lausannen 
sopimuksesta, Solovetskin gulakista ja Sta-
linin korkordaatista. 

Milanon ediktiä muistetaan erityisesti 
Balkanin kirkoissa. Bulgariassa, Kreikassa, 
Romaniassa ja Serbiassa kristillisyys ja or-
todoksisuus ovat edelleen valtioaatteen 
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Kommentti patriarkan vierailuun

PATRIARKKA KÄVI 
...vai kävikö?

kulmakiviä. Balkanilla toivotaan, että 
Brysselissä muistettaisiin nämä Milanon 
ediktin hyvät hedelmät.

Ekumeenisessa patriarkaatissa ja 
kreikkalaisdiasporassa eri puolilla maail-
maa muistetaan sekä Konstantinopolin 
hävitys että Lausannen sopimus. Niiden 
seurauksena patriarkaatin keskuksen 
seinällä on edelleen 1900-luvun yhden 
suuren diktaattorin Mustafa Kemalin 
kuva. Turkin muutos on kuitenkin nyt 
nopeaa, ja pian patriarkaatti voi nousta 
paikalleen ortodoksisen maailman joh-
toon. 

Gulakien ja Stalinin varjot väistyvät 
hitaasti Venäjällä. Nyky-Venäjä on Mos-
kovan suuriruhtinaskunnan, tsaarien 
johtaman Venäjän imperiumin ja myös 
Neuvostoliiton jatkumoa. Sen perustana 
on näky venäläisestä sivilisaatiosta, jossa 
ortodoksisuudella on keskeinen rooli. 

Suomen ortodoksisen kirkon elämä 
ei alkanut vuonna 1923. Kirkko sai auto-
nomian ja kanonisen turvan Konstan-
tinopolista 90 vuotta sitten. Hengellinen 
ja liturginen perintö oli kuitenkin omak-
suttu ennen sitä 900 vuoden ajan Venä-
jältä. Nämä mittasuhteet muisti mainita 
myös venäläinen uutistoimisto Itar-Tass 
raportissaan Helsingin autonomiajuhlal-
lisuuksista.

Suomen ja Viron kirkon autonomian 
90-vuotisjuhlia vietettiin samoihin aikoi-
hin Kiovan kasteen 1025-vuotisjuhlan 
kanssa. Vaikka molempiin juhliin liittyy 
vahvat kansallisen identiteetin erityis-
piirteet, ulottuu niiden uskonnollinen 
sanoma paljon kauemmaksi.

Tärkeämpää kuin Kiovan ruhtinaan 
kääntyminen ortodoksisuuteen oli se, et-
tä nykyisen Venäjän, Ukrainan, Val-
ko-Venäjän, Baltian tai Suomen alueilla 
asuneet kansat kääntyivät 1025 vuotta 
sitten osaksi 
sitä euroop-
palaista ja 
kristillistä si-
vilisaatiota, 
jonka keskus 
oli tuolloin ja 
on ortodoksi-
sessa mieles-
sä edelleenkin 
Konstantino-
polissa. 

 n Ylidiakoni Jyrki Härkönen

Tutkija TT Juha Riikonen on 
huomannut, että Suomessa 
vallitsee välinpitämättömyys 
kanonista äitikirkkoamme koh-
taan.

Hänen pyhyytensä ekumeeninen 
patriarkka Bartolomeos kävi 
Suomen tytärkirkossa syys-

kuussa. Vierailu liittyi Suomen orto-
doksisen arkkipiispakunnan 90-vuotis-
juhliin. Vuonna 1923 Konstantinopolin 
patriarkaattiin liittyneellä kirkollamme 
on ollut monella tavalla ristiriitainen 
suhde kanoniseen äitikirkkoon.

Kirkkomme valtuuskunta lähti 90 
vuotta sitten Konstantinopoliin neuvot-
telemaan autokefaliasta eli niin sano-
tusta täydestä itsenäisyydestä. Patriark-
ka Meletios kuitenkin kieltäytyi neu-
vottelemasta autokefaliasta vedoten se-
kavaan poliittiseen tilanteeseen Venä-
jällä, mutta tarjosi kirkolle autonomiaa 
eli sisäistä itsenäisyyttä osana Ekumee-
nisen patriarkaatin kirkkoa. Suomalai-
set hyväksyivät patriarkaatin ehdot, jot-
ka määriteltiin tomosasiakirjalla. To-
mos määrittelee ne velvollisuudet, jotka 
Suomen ei-itsenäisellä kirkolla on Eku-
meenista patriarkaattia kohtaan.

Lähes täydellinen autonomia
Koska valtuuskunta ei alun perinkään 
lähtenyt hakemaan kanonista yhteyttä 
Konstantinopoliin, yhteys Suomen ja 
Konstantinopolin välillä jäi erittäin hei-
koksi. Omapäiset suomalaiset kutsuivat 
uutta kanonista asemaa ”laajaksi auto-
nomiaksi” ja ”lähes täydelliseksi itse-
näisyydeksi”. Yhteydenpito Suomen ja 
Konstantinopolin välillä rajoittuikin lä-
hes ainoastaan pelkkiin joulu- ja pää-
siäistervehdyksiin 1920–1930 -luvuilla. 
Osasyynsä heikkoon yhteydenpitoon 
oli patriarkaatin huono yhteiskunnalli-
nen asema Turkissa. 

Mielikuva autokefaliasta jäi elä-
mään, mikä oli koitua kirkkomme koh-

taloksi toisen maailmansodan jälkeen. 
Suomalaiset olivat vähällä taipua Mos-
kovan patriarkaatin ja Neuvostoliiton 
poliittisiin vaatimuksiin liittää Suomen 
ortodoksit osaksi Moskovan kirkkoa 
1945. Moskovan patriarkka Aleksein 
esittämät liittymisehdot koettiin kui-
tenkin huonoiksi, sillä ne olisivat mer-
kinneet itsenäisen aseman kaventumis-
ta ja vanhan juliaanisen ajanlaskun ot-
tamista takaisin käyttöön. Lopulta vuo-
den 1946 keväällä neuvoa kysyttiin 
Konstantinopolista. 

Konstantinopolista alettiin vaatia 
tarkempia selvityksiä Suomen ja Mos-
kovan välisistä yhteyksistä 1948, jolloin 
patriarkaksi valittiin Yhdysvaltain 
kreikkalaisen kirkon johtaja Athena-
goras. Vuonna 1954 vaikutusvaltainen 
Athenagoras ilmoitti arkkipiispa Her-
manille, ettei Suomen ja Konstantino-
polin välinen kanoninen yhteys suin-
kaan ollut väliaikainen, ”niin kuin jot-
kut luulivat”, vaan lopullinen. Mosko-
van vaatimukset torjuttiin vähitellen, ja 
Suomen kirkolliskokous totesi 1955, et-
tei kanonista muutosta ollut tarpeen 
tehdä. 

Arkkipiispa Paavali alkoi vahvis-
taa kirkon yhteyttä Ekumeeniseen pat-
riarkaattiin 1960. Suunnitelmat hui-
pentuivat siihen, että Suomeen kaavail-
tiin erityisen patriarkaatin edustuston 
metakhionin perustamista 1966. Sitä 
olisi johtanut kreikkalainen arkkiman-
driitta, joka olisi opettanut Raamatun 
kreikkaa pappisseminaarissa ja ollut 
tarpeen tullen käytettävissä piispakan-
didaattina. 

Eroja suhteiden lämpimyydessä
Kuuluminen Ekumeenisen patriarkaa-
tin alaisuuteen oli lopulta vastenmielis-
tä Paavalille, ja hän alkoi valmistella 
kirkkoa autokefaaliseksi vuodesta 1978 
lähtien. Autokefaliahanke ei kuiten-
kaan saanut riittävästi tukea, vaan se 
vähitellen hautautui. Autokefaalista 
asemaa varten ehdittiin kuitenkin pe-
rustaa kolmas hiippakunta.

Patriarkan vierailun merkitys
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Yhteys Konstantinopolin kanssa vah-
vistui uudelleen arkkipiispa Johanneksen 
kaudella. Se ei kuitenkaan tarkoittanut 
sitä, että suhteet olisivat oleellisesti vah-
vistuneet, sillä tietynlainen asenteellisuus 
Ekumeenista patriarkaattia kohtaan oli 
vakiintunut ajatusmalli vuosien takaa.

Viron apostolinen ortodoksinen kirk-
ko joutui erilleen kanonisesta Konstan-
tinopolin äitikirkostaan 1945. Viron kirk-
ko liitettiin Moskovan patriarkaattiin, ja 
kirkon johtaja metropoliitta Aleksan-
der pakeni maasta 23 pappinsa kanssa. 
Kanoninen yhteys Ekumeeniseen pat-
riarkaattiin palautettiin vasta Viron uu-
delleen itsenäistyttyä 1990-luvulla. Vaik-
ka välillä oli vuosikymmenien tauko, 
näyttää siltä, että Konstantinopoli-yh-
teyttä arvostetaan Virossa huomattavasti 
enemmän kuin Suomessa. Patriarkka 
Bartolomeoksen tämänkertaisen vierai-
lun pääpaino oli ehdottomasti Virossa, 
jossa vierailu muutenkin huomioitiin 
Suomea paremmin.

Vakavaa isällistä huolenpitoa
Suomalaisia ortodokseja lähti tapaamaan 
patriarkkaa maakunnista saakka Helsin-
kiin. Lempeän ja karismaattisen Bartolo-
meoksen myönteinen kirkollinen vaati-
mattomuus ja vakava isällinen huolenpi-
to teki moniin vaikutuksen. Samaan eivät 
omat piispamme ole kyenneet. Patriar-
kalle osoitettiin kunnioitusta järjestämäl-
lä tapaaminen jopa tasavallan presiden-
tin kanssa. Silti koko vierailun julkisuus-
arvo jäi vaisuksi.

Virallisissa puheissaan patriarkka 

Bartolomeos korosti, miten merkittävää 
Konstantinopolin ja Suomen kirkkojen 
yhteenkuuluvuus ja uskollisuus ovat ol-
leet menneinä vuosikymmeninä. Tuota 
yhteyttä on hänen mukaansa edelleen 
vaalittava. Tomoskin siihen myönteisesti 
kehottaa. Tähän eivät suomalaiset kui-
tenkaan vastanneet, vaan tarkastelivat 
pintapuolisesti patriarkaatin toimintaa ja 
kirkkojemme suhdetta. 

Pienen paikalliskirkkomme pitäisi 
kaikin tavoin yrittää vahvistaa suhteitaan 
äitikirkkoon, joka korostaa globaalisuut-
ta, kansainvälisyyttä ja avoimuutta. Sen 
sijaan Suomessa on jälleen muotia koros-
taa hyviä suhteita Venäjän valtiota tuke-
vaan ja nationalistiseen Moskovan kirk-
koon. 

Se, että Suomessa patriarkan vierai-
lua eivät merkittävät tiedotusvälineet no-
teeranneet, ei ole mitään uutta tai erityis-
tä. Kyse ei ole niinkään kirkon tiedotusre-
surssien puutteesta, niin kuin asiaa on 
perusteltu, vaan välinpitämättömyydes-
tämme kanonista äitikirkkoa kohtaan. 
Suomen orto-
doksisen kir-
kon kirkkopo-
liittinen linjat-
tomuus näyttää 
jatkuvan. Sitä 
kuvastaa to-
moksen margi-
naalinen juhli-
minen Suomes-
sa.

 n Juha Riikonen

Kommentti patriarkan vierailuun
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n Arkkipiispa Leo toivotti patriarkan tervetulleeksi 
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Kirjallisuuden pohdintaa

Dostojevski kamppaili koko elämänsä ratkaistakseen ihmi-
sen – myös itsensä – salaisuuden. Tolstoi vieritti omaa 
Sisyfoksen kiveään yhä uudestaan ja uudestaan. Tuloksena 
on loistavaa kirjallisuutta, joka on koskettanut ihmisiä kaik-
kialla maailmassa. 

”Venäläisten klassikoiden” yleis-
nimellä luonnehditaan usein 
lähes kaikki venäläisiä kirjaili-

joita Gogolista Gorkiin. Samaan ryhmään 
niputetaan yksilölliset ominaispiirteet ja 
lähtökohdat sivuttaen Mihail Lermontov, 
Ivan Gontsharov, Ivan Turgenev, Fjodor 
Dostojevski, Leo Tolstoi ja Anton Tshe-
hov.

Klassikkoja kaikki, ilman muuta, 
mutta heidän persoonalliset eronsa ovat 
yhdistävää venäläisyyttä suuremmat.

Kaikille tärkeä on kuitenkin ollut Ni-
kolai Gogolin esimerkki. Hänen tuotan-
tonsa osuu aikakauteen, jolloin Venäjällä 
kävivät henkistä kamppailua länsimieli-
set uudistajaliberaalit ja slavofiiliset kon-
servatiivit.  Gogolin sanotaan aloittaneen 
venäjän 1800-luvun realistisen kirjalli-
suuden. Kirjailijan farssi Reviisori, ro-
maani Kuolleet sielut ja pienoisromaani 
Päällystakki (Шинель - Shinelj, suomen-
nettu myös Päällysviitta) tuulettivat Ve-
näjän ummehtunutta ilmaa ja avasivat 
kirjallisuudelle uusia näkymiä.

– Me kaikki ilmestyimme Gogolin 
viitan alta, Dostojevski on todennut.

Dostojevskin ja Tolstoin tuotannon 
merkitys Venäjällä ja sen ulkopuolella on 
ollut ylitse muiden.  Lukijoita, henkisiä pe-
rillisiä ja hengenheimolaisia on kaikkialla. 
Tolstoin Sota ja rauha sekä Anna Kareni-
na, Dostojevskin Rikos ja rangaistus, Idi-
ootti sekä Karamazovin veljekset ovat kir-
jojen lisäksi puhutelleet ihmisiä myös teat-
teridramatisointeina ja elokuvina. Näiden 
venäläisistä venäläisimpien kirjailijoiden 
ajatukset ovat levinneet oman maan rajo-
jen yli ja niistä on tullut osa yhteistä länsi-
maista kulttuuriperintöä.

Venäjän kirjallisuudessa on runsaasti 
Dostojevskin perillisiä, esimerkiksi ru-
noilija Anna Ahmatova sekä runoilija-es-
seisti Joseph Brodsky. Dostojevskillä on 
ollut suuri vaikutus myös eurooppalai-
seen kirjallisuuteen. Muun muassa Tho-
mas Mann, Friedrich Mann ja Franz Kaf-
ka kantavat hänen perintöään. Suomessa 
Tito Collianderin romaani Ristisaatto jat-
kaa samaa traditiota. Andrei Tarkovski 
on ilmiselvästi elokuvataiteen Dostojevs-
ki. Ihmisen etiikkaa ja moraalia on eloku-
van avulla tutkinut myös Dostojevskin 
hengessä Krzysztof  Kieslowski.

Ylpeä Tolstoi 
Valamon opiston kurssilla elo- ja syys-
kuun taitteessa vertailtiin Dostojevskin ja 
Tolstoin ihmiskäsitystä. Kurssin ohjaaja 
kirjailija Torsti Lehtinen sekä alustajat, 
ohjaaja Kalle Holmberg ja näyttelijä Han-
nu-Pekka Björkman johdattivat kurssilai-
set kiehtovalle matkalle näiden hengen 
jättiläisten maailmaan. 

Dostojevski itse puhuu jokaisen Ka-
ramazovin veljeksen, Idiootti-romaanin 
ruhtinas Myshkinin, Rikoksen ja rangais-
tuksen Raskolnikovin sekä Riivaajien 
Stavroginin äänellä. Kaikkien ristiriitaiset 
ajatukset ovat lähtöisin Dostojevskin sie-
lun syvyyksistä. 

Tolstoin historiallisissa romaaneissa 
heräävät eloon viettelystensä kanssa 
kamppailevat ihmisyksilöt kirjailijan lä-
hipiiristä ja hän itse.  Omaelämäkerralli-
sessa Tunnustuksia-kirjassaan hän tilit-
tää sisäiset ristiriitansa ja ahdistuksensa.

Yhteistä kirjailijoille oli usko ja epäi-
ly, erilaisia johtopäätökset ja lopputulos. 
Dostojevski löysi epäilyn ja kärsimyksen 

Dostojevskin ja Tolstoin
 usko ja epäily

kautta ortodoksisen kirkon. Tolstoin 
etääntyi siitä omaa uskoaan etsiessään. 

Tolstoi koki 1870-luvun lopussa ra-
jun sisäisen murroksen. Hän irrottautui 
lopullisesti ortodoksisen kirkon opeista, 
päätyi sisäiseen uskonpuhdistukseen ja 
kehitti oman kristinuskon tulkintansa. 
Hän pohti kysymyksiä, joita Dostojevski 
nimitti kirotuiksi: niitä ei voi lakata kysy-
mästä, vaikka niihin ei koskaan saa var-
maa vastausta.

Jo 27-vuotiaana Tolstoi oli kertonut 
haluavansa kirjoittaa uuden evankeliu-
min, ”evankeliumin Tolstoin mukaan”, 
jonka perusta on Kristuksen vuorisaarna 
ja rakkauden käskyt, eivät ulkoiset menot 
ja tiukat säännöt. 

Tolstoin ehdottomuus oli lopulta lii-
kaa Venäjän ortodoksiselle kirkolle. 
Vuonna 1901 pyhä synodi julisti kirjaili-
jan kerettiläiseksi ja erotti hänet kirkon 
ehtoollisyhteydestä.

Vuonna 2010, Tolstoin kuoleman sa-
tavuotispäivänä, Venäjän kirjailijaliiton 
puheenjohtaja lähetti Venäjän kirkon 
johtajalle, patriarkka Kirillille kirjeen, 
jossa hän pyytää kirkkoa perumaani 
synodin päätöksen ja armahtamaan suu-
ren kirjailijan. 

Vastauksessa todetaan, että kirkko ei 
kiistä Tolstoin viimeisten päivien ankaraa 
sisäistä taistelua, mutta ei kuitenkaan ha-
lua arvioida uudelleen synodin päätöstä 
eikä muistaa Tolstoita esirukouksissaan.

– Mutta, ja tämä koskee meitä kaik-
kia, Torsti Lehtinen sanoo, kirjeessä tode-
taan, että ”kenenkään sellaisen myötä-
tuntoisen kristityn sydäntä, joka arvostaa 
suuren kirjailijan teoksia, ei voida kieltää 
rukoilemasta vakavasti ja nöyrästi hänen 
sielunsa puolesta.”

Katuva Dostojevski 
Dostojevskin seuralaisena lähes koko hä-
nen elämänsä ajan oli kärsimys. Hänellä 
oli kaksi suurta kärsimyksen aiheuttajaa: 
Jumalan olemassaoloa koskeva epäily ja 
kärsimykset joiden kautta Jumala koette-
li häntä, samoin kuin oli koetellut Jobia. 
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Kirjallisuuden pohdintaa

”Onko mahdollista uskoa, kun kaikki tosi-
asiat näyttävät uskonnonvastaisilta? Voi-
ko ihminen olla uskollinen Jumalalle 
kaikkien kärsimysten keskellä?”

Jobin kirja oli Dostojevskille hyvin 
läheinen. Hänen oma elämänsäkin muis-
tutti Jobin elämää. Hän itse on sanonut, 
että koko hänen elämänsä ajan Jumala 
antoi hänen maistaa kärsimystä.

– Onni ostetaan kärsimyksellä. Us-
kon janoaminen on aiheuttanut minulle 
suuria kärsimyksiä. Olen uskon lapsi ja 
lapsi vailla uskoa.  

Kalle Holmberg painottaa, että Dosto-
jevskin usko ei ollut mitään hoosiannaa, 
vaan syntyi syvän epäilyn kautta. Paradok-
saalista on, että mitä enemmän uskolle on 
esteitä ja vastaväitteitä, sitä suuremmaksi 
kasvaa Dostojevskin halunsa uskoa. 

Käynnit Optinan luostarissa olivat 
Dostojevskille tärkeitä. Hän tapasi kolme 
kertaa luostarin ohjaajavanhuksen, sta-
retsin, isä Amvrosin. Keskustelu hänen 
kanssaan teki kirjailijaan suuren vaiku-
tuksen. Karamazovin veljesten romaani-
henkilö, isä Zosima, jonka Dostojevski on 
sanonut olevan oman hengellisen ajatte-
lunsa esikuva, on saanut monia piirteitä 
isä Amvrosilta. 

Eräs luostari munkki kysyi staretsil-
ta, mitä mieltä tämä on Dostojevskista. 

– Hän on katuva, Amvrosi vastasi. 
Myös Tolstoi oli vieraillut Optinan 

staretsin keljassa. 
– Ylpeä, ohjaajavanhus luonnehti tä-

tä vierastaan. 

Kaikki on salaista 
Dostojevskille ihminen oli salaisuus. Jos 
kirjailija ei ratkaise ihmisen salaisuutta 
hän on elänyt turhaan.

– Tässä näkemyksessään Dostojevski 
oli täydellinen vastakohta Tolstoille, jon-
ka mukaan elämässä ja maailmassa ei ole 
mitään, mikä ei ole selitettävissä, toteaa 
Gennadi Ukrainski, Dostojevski-museon 
tutkija Valamon opiston juhlaseminaaris-
sa 1991 pitämässään esitelmässä. 

Jokainen hengenvetomme ja huoka-
uksemme on salaisuus. Emme saa tottua 
siihen, että kävelemme, hengitämme, 
näemme ja ymmärrämme.

Dostojevski oli itse saanut huomata, 
että nämä itsestään selvinä pidetyt asiat 
voivat yhtäkkiä muuttua. 

Osallistuminen vallankumouksellisen 

ryhmän, Petrashe-
vskin kerhon toi-
mintaan, johti van-
gitsemiseen ja sen 
jälkeen kuoleman-
tuomioon. Dostoje-
vski vietiin muiden 
mukana jo teloitus-
paikalle, jossa tuo-
mittuja odottivat 
sotilaat kiväärei-
neen.

Kiväärinpiip-
pujen edessä hän 
uskoi elävänsä vii-
meisiä minuutte-
jaan ja sanoi vieres-
sään seisoneelle:

– Kohta olem-
me yhdessä Kris-
tuksen kanssa. 

– Kohta olemme hyppysellinen tuh-
kaa, tämä vastasi.

Viime hetkessä kuolemantuomio 
muutettiin neljän vuoden pakkotyöksi Si-
periassa. Se oli 28-vuotiaan kirjailijan 
elämän käännekohta. Jouluyönä alkoi 
hänen matkansa kahlevankina Omskin 
rangaistusleirille.

Karkotusta kesti kaiken kaikkiaan 
kymmenen vuotta. Vankileirivuosiaan 
Dostojevski kuvasi kirjassa Muistelmia 
kuolleesta talosta, jonka hän kirjoitti va-
pauduttuaan. 

– Voidaan sanoa, että siinä talossa, 
vankileirillä, hän syntyi uuteen elämään, 
Ukrainski toteaa.

Dostojevski itse vastasi karkotustaan 
koskeviin valitteluihin, että Jumalalle oli 
ehkä välttämätöntä viedä hänet pakkotöi-
hin Siperiaan, jotta hän oppisi siellä jota-
kin. ”Jotta oppisin asian, jota ilman ei voi 
elää.”

Evankeliumikirja  
dekabristien vaimoilta
Tammikuun 12. päivänä 1850 vankisaat-
tue oli saapunut Tobolskiin. Siitä tuli 

Dostojevskille hyvin tärkeä päivä. Hän 
sai lahjaksi Evankeliumikirjan, ainoan 
kirjan jota leirillä sai lukea.

Karkotettujen dekabristien vaimot 
olivat seuranneet miehiään Siperiaan. 
He ottivat vastaan uudet vangit ja lahjoi-
vat vartijan voidakseen tavata tunte-
mansa kirjailijan. He antoivat Dostojevs-
kille Evankeliumin vuodelta 1823. 

Kirjasta tuli hänen ainoa lukemisen-
sa neljän vuoden ajan. Siitä tuli myös 
työkirja, jossa lukemisen jäljet näkyvät. 
Kirjassa on paljon huomautuksia ja alle-
viivauksia. Eniten merkintöjä on Johan-
neksen evankeliumissa.

– Se oli ensimmäinen venäjäksi pai-
nettu evankeliumikirja. Ilman sitä ei voi 
ymmärtää Dostojevskia, Hannu-Pekka 
Björkman sanoo.

Johanneksen evankeliumilla oli suu-
ri vaikutus Idiootti-romaanin syntyyn. 
Dostojevskin tarkoituksena oli esitellä 
täydellisen hyvä ihminen.

– Mikään ei ole vaikeampaa. Kaikki 
yrittäneet ovat epäonnistuneet. On vain 
yksi täydellinen yksilö, Kristus, joka it-
sessään on täydellinen hyvyys. Johan-
neksen evankeliumi kertoo juuri siitä, 
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n Valamon kirjallisuus-
päivillä kurssin ohjaaja-
na toimi kirjailija Torsti 
Lehtinen (oviaukossa), 
alustajina ohjaaja Kalle 
Holmberg (keskellä) ja 
näyttelijä Hannu-Pekka 
Björkman (vasemmalla).
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Arkkipiispan kolumni

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos vieraili Suo-
messa Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueella 11.-13.9.2013 Vi-
ron ja Suomen ortodoksisten kirkkojen 90-vuotisjuhlien merkeissä.

Siinä missä Viron vierailu oli korkean tason valtiollinen ja kirkollinen 
vierailu, Suomessa keskityttiin olennaiseen: rakkaan lauman tapaamiseen.

Patriarkka on saanut lempinimen ”sydänten patriarkka”, eikä ihme, kun 
katsoo kirkon internet-sivuilla tai sosiaalisessa mediassa levinneitä kuvia, 
joissa patriarkka siunaa lapsia ja vanhuksia sekä on seurakuntalaisten ympä-
röimänä.

Patriarkan vierailu oli nimenomaan ruohonjuuritason kirkollista työtä. 
Patriarkka osoitti ihmisrakkautta, ystävällisyyttä ja lämpöä. Hän osoitti välit-
tävänsä meistä suomalaisista ortodokseista. Tulojuhlan puheessa patriarkka 
ilmaisi henkisen ja hengellisen yhteenkuuluvuutemme sanoilla: ”Me, Kons-
tantinopolin äitikirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko olemme yhtä Kris-
tuksessa Jeesuksessa. Olemme yhtä ristin hullutuksessa ja ylösnousemuksen 
viisaudessa. Me olemme kiinni toisissamme ja pysymme yhdistyneinä kuin 
oksat samassa viiniköynnöksessä.”

Suomen ortodoksinen kirkko on aktiivinen ja sitoutunut osa maailman-
laajuista ortodoksista yhteisöä. Aktiivisella vuorovaikutuksella Konstantino-
polin ekumeenisen patriarkaatin ja toisten ortodoksisten paikalliskirkkojen 
kanssa on vähemmistökirkolle suuri merkitys. (kirkon strategia)

Filantropia puolustaa haavoittuvimpia
Aktiivinen toimija kirkkomme kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä 
on Filantropia-järjestö, joka tukee monia nuoria ortodoksisia kirkkoja muun 
muassa Afrikassa. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu lähimmäisestä välit-
täminen ja huolehtiminen. Sisarkirkkojen tukeminen voi olla diakoniatyötä, 
jossa korostuu aineellisista tarpeista huolehtiminen. Tai se voi olla lähetys-
työtä, joka on Kristuksen ilosanoman julistamista. Nämä kumpikin vahvista-
vat kirkkojen välistä yhteistyötä ja keskinäistä yhteyttä.

Ortodoksisen kirkon arvot nousevat ortodoksisesta ihmiskuvasta, jossa 
lähtökohtana on ihmisen hyvyys. Olemme luodut Jumalan kuvaksi etnisestä 
taustasta, kielestä, kulttuurista, ulkonäöstä tai muusta erilaisuudesta riippumat-
ta. Ihmisarvon mittapuuna ei ole ihmisen työnteko tai työttömyys. Keskeisellä 
sijalla on kaiken elämän kunnioittaminen ja huolenpito luomakunnasta. 

Filantropian työssä kulmakiviä ovat ihmisten välinen tasa-arvo, ihmisoi-
keuksien toteutuminen ja syrjinnän vastustaminen. Työ keskittyy erityisesti 
naisten ja lasten ihmisoikeuksien parantamiseen, koska he ovat niitä kaikkein 
haavoittuvimpia. Filantropia ja ekumeeninen patriarkka jakavat yhteisen huo-
len kaikkein pienimmistä, siksi on hyvä muistaa Jeesuksen sanat: ”’Sallikaa 
lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Juma-
lan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lap-
si, hän ei sinne pääse.’ Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja 
siunasi heitä.” (Mark. 10:14–16)

 n Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

Kiinni  
toisissamme

miten täydellinen hyvyys syntyi lihaksi ja 
vereksi.

Dostojevskin mukaan Idiootin teh-
tävänä on ”herättää ihminen ja nostaa 
hänet pystyyn”. Herättäjänä toimii kir-
jan keskushenkilö, epilepsiaa sairastava 
ruhtinas Lev Nikolajevitsh Myshkin, lap-
senomaisen viaton, hullunkurinenkin, 
mutta ehdottoman hyvä ihminen. Mo-
nien mielestä hän on ortodoksiseen pe-
rinteeseen kuuluva houkka, jurodivyi eli 
”Jumalan hullu”. 

Katumus ja usko uuteen elämään
Kaikissa Dostojevskin romaaneissa tois-
tuu tunnustamisen tarve ja katumus, ei 
ristikon läpi kuiskattu, vaan avoin, jatku-
va ja julkinen synnintunnustus ortodoksi-
en tapaan. ”Mene tienristeykseen, ku-
marra ja sano, minä olen tehnyt syntiä.” 

Myös ylösnousemus on usein esillä. 
Karamazovin veljekset päättyy nuoren 
pojan, Iljushan hautajaisiin. Dostojevski 
kirjoitti kirjaa vuonna 1878, jolloin oli 
kuollut hänen 3-vuotias poikansa Aljos-
ha. Kirjassa hän kuvaa omaa suruaan ja 
omia tunteitaan.

Iljushan hautaavat hänen ystävänsä, 
toiset pojat ja Aljosha Karamazov. Yksi 
pojista, Kolja, kysyy: ”Sanooko uskonto 
totta siinä, että me kaikki nousemme 
kuolleista ja heräämme uuteen elämään 
ja näemme toinen toisemme ja kaikki ja 
myös Iljushetshkan?

– Ehdottomasti me nousemme kuol-
leista, ehdottomasti näemme toisemme ja 
kerromme iloisina ja riemuiten toisillem-
me kaikki mitä on tapahtunut, Aljosha 
vastasi puoliksi leikillään ja puoliksi rie-
muissaan.

– No niin, nyt lopetamme puheet ja 
lähdemme hänen muistojuhlaansa. Älkää 
olko hämillänne, jos syömme siellä bline-
jä. Sehän on ikivanha tapa, ja sekin on hy-
vä, Aljosha sanoi naurahtaen. – No niin, 
mennään sitten!

Dostojevskin viimeiseksi jäänyt kirja, 
synteesi kaikesta hänen kokemastaan, 
päättyy iloon ja toivoon. Usko uuden elä-
män mahdollisuuteen oli vahvasti esillä jo 
hänen uuden elämänsä ensimmäisessä 
teoksessa Muistelmia kuolleesta talosta. 
Kirjan päättää pakkotyöstä vapautuneen 
rangaistusvangin riemuitseva huudah-
dus: Tässä on vapaus, uusi elämä. Tässä 
on Ylösnousemus!

 n Markku Sunimento
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Kreikan-kirjeenvaihtajaltamme

Kreikkalaisia syytellään muun 
muassa laiskoiksi, pataluhiksi ja 
kieroiksi keinottelijoiksi. Kun il-

moitin lähteväni viideksi kuukaudeksi 
työharjoitteluun Suomen Ateenan-insti-
tuuttiin Kreikkaan, sain kuulla mitä epä-
luuloisimpia kommentteja. Minua varoi-
teltiin joutumasta lynkatuksi. Olenhan 
suomalainen ja siksi kuulemma aivan 
erityisessä vaarassa. Sain kuulla epäilyjä 
siitä, saako kreikkalaisista pankkiauto-
maateista nostettua rahaa. Päivittelyt 
siitä, ettei Kreikkaan enää kukaan uskal-
la matkustaa, olivat myös yleisiä. Toi-
saalta moisen kommentoinnin ei pitäisi 
yllättää. Kreikkaan liittyvä uutisointi on 
Suomessa jo tovin ollut lähes poikkeuk-
setta negatiivista.

Olen nyt oleskellut Kreikassa reilun 
kuukauden ajan. Tuona aikana minua on 
kohdeltu ystävällisesti ja kunnioittavas-
ti, rahaa olen saanut nostettua pankki-
automaateista, ja turistit ovat kansoitta-
neet Akropoliin. Ei siis kannata suunni-
tella Kreikan-matkansa perumista. Ta-
louskriisi kuitenkin kuuluu ja näkyy 
Ateenan katukuvassa. Perheet kokoon-
tuvat yhä tavernoihin ruokailemaan yh-
dessä, mutta entistä useampi pöytä on 
nyt tyhjä. Mielenosoitukset ja lakot ovat 
yleisiä. Olen ottanut tavakseni tarkistaa 
lakkotiedotuksen ennen töihin lähtöäni 
siltä varalta, että julkinen liikenne ei toi-
mikaan. Tavallinen kreikkalainen painaa 
pitkää päivää. Eräs näkemäni kampaaja 
väkersi asiakkaan tukkaan permanenttia 
vielä iltayhdeksältä. Eikä hän ole suin-
kaan ainoa myöhään puurtaja. Tuntuu 

kohtuuttomalta kuunnella syytöksiä 
kreikkalaisesta laiskuudesta. Tavallinen 
kansalainen joutuu venymään täällä ai-
van äärirajoilleen, eikä sekään tunnu 
riittävän. 

Suhtautuminen kirkkoon
Kreikkalaisten suhtautuminen Kreikan 
ortodoksiseen kirkkoon on ristiriitaista. 
Mielipide riippuu siitä, keneltä kysyt. 
Osa kreikkalaisista tuntee katkeruutta 
ortodoksista kirkkoa kohtaan kirkon 
mittavien maaomistusten ja sen saamien 
kiinteistöverovapautuksien johdosta. On 
myös niitä, joiden mielestä kirkko on ol-
lut hyvin piittaamaton ihmisten hädästä 
talouskriisin aikana. Joissakin seura-
kunnissa avustustyö on jäänyt yksittäis-
ten henkilöiden varaan. Erityisen huo-
lestuttava ilmiö on Kultainen auringon-
nousu -puolueen saama kannatus papis-
tossa. On hyvin pelottava ajatus, että ra-
sistinen puolue ja kirkko löisivät hynt-
tyyt yhteen. Taannoinen Ateenassa 
tapahtunut vasemmistolaisräppärin 
murha on kuitenkin muuttanut asenteita 
viileämmiksi Kultaista auringonnousua 
kohtaan. Toivoa siis on, että Kreikassa 
havahduttaisiin ajoissa. Kreikan orto-
doksisella kirkolla olisi nyt tuhannen 
taalan paikka näyttää, että se on kuiten-
kin pohjimmiltaan tavallisen kreikkalai-
sen turvasatama eikä ponneton taustalla 
hymistelijä.

Vaihtotaloutta
Kriisin aikana kuuluisa kreikkalainen ar-
jen nokkeluus näyttää kyntensä ja lähim-

mäisten merkitys korostuu. Esimerkiksi 
Voloksen kaupungissa on siirrytty vaih-
dantatalouteen. Kaupankäynti sujuu 
vaihtamalla tavaroita ja palveluita ja 
käyttämällä paikallisten luomaa 
TEM-rinnakkaisvaluuttaa. Arjen asiat 
hoituvat, mutta eivät välttämättä juuri 
niin kuin niiden olisi kuvitellut hoituvan. 
Kreikkalainen on hetken lapsi niin hy-
vässä kuin pahassakin. Hän uskoo, että 
asiat aina lopulta järjestyvät. Miksi vai-
vata päätään huomisella, kun tänään voi 
iloita elämästä perheen ja ystävien kans-
sa? Surut pois ja kukka rintaan! 

Suomalainen varautuu pahimpaan 
ja varmistelee asioita moneen kertaan. 
Tiedän jo nyt, että talvella muistelen 
täällä kaiholla suomalaisia tuplaikkunoi-
ta. Kun katsoo Ateenan kaoottista liiken-
nettä, se vaikuttaa eräänlaiselta vaiston-
varaiselta ja luovalta improvisaatiolta. 
Sama improvisoiva asenne tuntuu ole-
van yksi kreikkalaisen luonteenlaadun 
kulmakivistä. Tästä suomalaiset voisivat 
ottaa oppia. Toisinaan olemme vähän 
liiankin kaavoihin ja 
rutiineihin kangistu-
neita. Liikenteessä 
järjestelmällisyys on 
kuitenkin paikallaan, 
eli kreikkalaista lii-
kennekulttuuria äl-
köön kukaan omak-
suko. 

 n Saara Kallio

Saara Kallio toimii harjoittelijana Suo-
men Ateenan instituutissa syyskuun alus-
ta tammikuun loppuun.

Se on Kreikkaa, ei tueta?
 Kreikkaa kehnosti taitaneet keskiajan munkit käyttivät fraasia «Se on 
kreikkaa, ei lueta.» (lat. Graeca est, non legitur) kopioidessaan luosta-
reissa käsikirjoituksia. Nykyisen ankaran asenneilmapiirin vallitessa 
fraasin päivitetty versio voisi Suomessa kuulua: «Se on Kreikkaa, ei 
tueta», kirjoittaa Analogin uusi kirjeenvaihtaja Saara Kallio Kreikasta.

Kreikkalainen on hetken lapsi  
niin hyvässä kuin pahassakin. Hän uskoo, että 

asiat aina lopulta järjestyvät.

n Agios Ioanniksen kirkko Suomen Ateenan-instituutin 
lähistöllä.
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Kirkkoon liittyessään varatuomari Pirk-
ko Mäkinen halusi päästä toimimaan 
jossakin kirkon järjestössä. Silloinen 
OrtAid kiinnosti häntä myös oikeuden-
mukaisuuden ja tasa-arvon kannalta.

Pirkko Mäkinen oli pitkään Ortaidin 
rivijäsenen, mutta Filantropian 
muodostamisen jälkeen hänet kut-

suttiin uuden järjestön hallitukseen. 
Hän sanoo nyt kokemuksesta, että kah-
den järjestön, Ortodoksisen Lähetyksen 
ja OrtAidin yhdistämisen jälkeen on jou-
duttu paljon pohtimaan Filantropian 
tehtäväkenttää ja toiminnan perusteita, 
jotta kaikki ymmärtäisivät yhteiset ta-
voitteet ja toiminnan samalla tavalla. Lä-
hetystyön hyväksi vuosikymmeniä toi-
mineilla oli oma identiteettinsä, ja he 
halusivat, että suuntautuminen lähetys-
työhön edelleen säilyy. OrtAidin ihmiset 
olivat puolestaan tehneet pitkään kehi-

tysyhteistyötä ja toimineet diakonian pa-
rissa.

– Näiden toiminta menee osittain li-
mittäin ja päällekkäin, niin silti yhdessä 
me olemme voimakkaampia kuin kahte-
na erillisenä järjestönä. Toimintamme 
volyymi moninkertaistuu, kun meillä on 
mahdollisuus yhdistyksenä hakea ulko-
puolista rahoitusta ja saada toimintaan 
sitä kautta enemmän näkyvyyttä. 

Pirkko kertoo, että kyse on nyt ollut 
hallitustyöskentelyn yhtenäistämisestä 
ja uusien jäsenten perehdyttämisestä 
toimintaan. 

– Työntekijät ymmärtävät ja osaavat 
näiden kysymysten teologisenkin puo-
len, mutta hallitukseen meitä tuli koko 
joukko uusia ihmisiä, joilla ei ollut käy-
tännön tuntumaa kysymyksiin. Sen takia 
minusta on ollut hienoa, että olemme 
yhdessä pohtineet ja voineet ymmärtää, 
mikä on toimintakenttämme. Minusta 
hallituksessa yhdistyy hyvin kivalla ta-
valla erilaista osaamista.

Perinteisen lähetystyön ja kehitys-
aputoiminnan yhdistäminen ei ole ollut 
tyypillistä ortodoksisen kirkon missiolle. 
Kuitenkaan uusi asetelma ei ole herättä-
nyt kirkossamme suurta keskustelua, 
vaikka Pirkko sanookin joidenkin sitä 
hieman vierastaneen.

– Nyt ensimmäisen vuoden päät-
tyessä ihmiset näkevät, ettei mitään pa-
haa ole tapahtunut. Lähetystyö ei ole 
loppunut! Olemme pitäneet huolta siitä, 
että vanhat jäsenet saavat riittävästi tie-
toa uudistuksen käytännön vaikutuksis-
ta. Olemme lähettäneet kirjeitä ja kehit-
täneet viestintäämme, jotta ihmiset sai-
sivat todellisen kuvan siitä, mikä muut-
tui, siis muukin kuin vain nimi.

Pirkon mielestä ylipäänsä onnistu-
minen muutosasioiden viestimisessä 
kirkon kentälle vaihtelee.

– Joillakin kirkon kentän alueilla ol-
laan hyvin aktiivisia ja seurataan, mitä 
tapahtuu, ja sitten on pimeämpiä paik-
koja, joissa ei juuri ole elävää yhteyttä. 
Olemme hallituksessa miettineetkin, et-
tä myös hallituksen jäsenet vierailisivat 
seurakunnissa selvittämässä Filantro-
pian toimintaa ja tavoitteita.

Pirkko sanookin, että sellainen toi-

minta olisi hänelle itselleen haastavaa, 
mutta mielellään hän kertoisi, miten itse 
on tullut mukaan toimintaan ja miten 
varsin pienellä taloudellisella panostuk-
sella saadaan paljon aikaan. 

Sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeustyö
Ihmisoikeusjuristina Pirkko pitää Fi-
lantropian työtä hienona yhdistelmänä 
ihmisoikeuksia ja niiden käytäntöön pa-
nemista. 

– Tämä on arjen ihmisoikeustyötä, 
kun muistamme, että meidän kaikkien 
ihmisten täällä maapallolla pitäisi voida 
elää inhimillistä elämää.

Pirkolle ortodoksisella kirkolla on 
vahva sosiaali-eettinen puoli.

– Kirkolla on hyvin vahva eettinen ja 
hengellinen pohja, minkä seurauksena 
seurakunnissa kannetaan yhdessä huol-
ta heikommassa asemassa olevista ihmi-
sistä.

– Meidän pitää katsoa peiliin ja tar-
kastella lähiympäristöämme tajutak-
semme, että ympärillämme tässä arjessa 
on apua tarvitsevia ihmisiä. Meidän pi-
tää rohkeasti ottaa mukaan niitäkin, jot-
ka eivät ole samanlaisia menestyviä ih-
misiä niin kuin me itse. Kun huomaam-
me seurakunnassa, että jollakulla näyt-
tää menevän huonosti, meidän tulee 
tarjota omaa apuamme.

Pienet panokset, suuret tehot
Filantropian eduksi sanotaan, että pie-
nillä panostuksilla se saavuttaa kuiten-
kin suuria tehoja. Pirkko haluaa koros-
taa, että avustusprojektien vähälukui-
suudesta huolimatta ne ovat hyvin mer-
kittäviä.

– Olen vakuuttunut siitä, että lesken 
rovon tapaan pienen roposen antamisel-
la on vaikutusta. Me olemme pieni kirk-
ko ja sen yksi pieni yhteisö, jos vertaa 
meitä luterilaisen kirkon Ulkomaana-
puun, mutta kyllä meidänkin panostam-
me kaivataan, Pirkko hehkuttaa.

– Vaikka toiminta on pienimuotois-
ta, ovat kohteet hyvin tarkkaan harkittu-
ja ja niihin kohdistuva apu tehokasta. 
Valittuja avustuskohteita arvioidaan, 
niiden varojenkäytöstä raportoidaan ja 
kohteita analysoidaan, ovatko tavoitteet 

Tehokasta avustustyötä

n Rajanvetoon oikean diakonian ja vapaaeh-
toistyön suhteesta Pirkko vastaa, että hänestä 
Helsingissä tapahtuva diakoniatyö on aivan oikeaa 
diakoniaa ja konkreettista työtä, vaikka se osal-
taan rakentuukin vapaaehtoisten varaan.
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toteutettu niissä asianmukaisesti. Tämä 
on luotettava tapa avustaa, näin uskon. 
Meillä on hyvä taloudenpito, ja Filantro-
piassa pystytään tarkasti kertomaan, mi-
ten paljon hallintoon ja itse avustustoi-
mintaan käytetään. Se on hyvin läpinä-
kyvää, kontrolli toimii ja siihen voi luot-
taa.

Pirkko toivoo, että kirkon piirissä 
ryhdyttäisiin miettimään, miten kirkon 
ja seurakuntien avustusten antamista 
voisi parantaa. Kirkolliskokouksessa oli-
si mahdollista keskustellen löytää oikea 
ja riittävä avustamisen taso.

– Meillähän on yhteistyösopimus 
kirkon kanssa, ja sopimukseen on määri-
telty tietty avustustaso. Haluaisinkin ky-
syä, voisiko se olla jokin tietty euromää-
rä jäsentä kohden, jolla kirkko tukisi Fi-
lantropian toimintaa, koska tällä toimin-
nalla saadaan vietyä eteenpäin kirkon 
omia tavoitteita? Tämä olisi ensiarvoisen 
tärkeää, koska käytössämme on turvalli-
nen varojen välityskanava. 

 n Kari M. Räntilä

Kirkon kanava  
 ihmisarvon  
 puolustamisessa
Kehittämispäällikkö Anu Rantaselle 
Filantropia-järjestö tarjoaa luontevan 
tavan kirkon avustustyöhön, ihmisten 
auttamiseen ja lähetystyöhön.

Anu Rantanen haluaa omilla toimil-
laan paikallisesti ja omassa seura-
kunnassaan edistää tavallisena jä-

senenä Filantropian työtä, aina kun vain 
ehtii. 

– Mukaan tuloni juurtaa jo useamman 
vuoden takaa, ja oikeastaan siitäkin, miksi 
aikoinani liityin ortodoksiseen kirkkoon.

Ilman ekumeniaa hänestä ei olisi tul-
lut ortodoksia. 

– Kiinnostuin silloisesta Ortodoksi-
sesta Lähetyksestä ja OrtAidista, koska 
näiden toiminta oli voimakkaasti eku-
meenista ja koin, että näihin järjestöihin 
minä kelpaan sellaisena kuin olen, eikä 
minun tarvitse muuttua eikä omaksua it-
selleni vierasta. Saatoin oikeanlaisen yh-
dessä toimimisen kautta oppia ja kehittyä 
ihmisenä kasvamisessa ja myös kirkon 
jäsenenä niiden asioiden parissa, jotka 
ovat mielestäni kirkon todellisia ydinteh-
täviä ja joiden vuoksi olen kristitty. OrtAi-
dissa ja Ortodoksisessa Lähetyksessä toi-
minnan rakenteet, päämäärät ja tavoit-
teet olivat hyvin selkeitä, niin että saatoin 
ne ymmärtää ja lähteä niihin mukaan. 

Anu on pannut merkille, että avus-
tustyössä ulkomailla ja sikäläisten ihmis-
ten parissa Filantropiaa leimaa samanlai-
nen kunnioittava ja vastapuolta arvostava 
asenne kuin minkä hän koki henkilökoh-
taisesti näihin edeltäviin järjestöihin liit-
tyessään.

– Ketään ei yritetä muuttaa eikä su-
lauttaa mihinkään muottiin, vaan kun-
nioitetaan todella vahvasti paikallisia ih-
misiä ja kirkkoa, heidän olosuhteitaan ja 
samassa yhteydessä toimivia muita kirk-
koja. Toiminta perustuu tähän, ja yhtei-
nen työ opettaa ja kasvattaa kaikkia. Tä-

mä on ollut minulle vahva kokemus.

Avustuskohteet ja kirkon tuki
Kirkko on solminut Filantropian kanssa 
yhteisen palvelusopimuksen, jossa sovi-
taan vuosittain kirkolliskokouksen 
myöntämästä tuesta. Samoin sovitaan 
siitä, mitä Filantropia tekee toteuttaes-
saan kirkon kansainvälisen lähetyksen 
ja diakonian tehtävää. 

– Me tiedämme, mitä meiltä odote-
taan ja mitä kirkko saa sopimuksemme 
perusteella. Minusta se on hienoa, Anu 
innostuu.

Avustuskohteiden valinnassa lähe-
tystyön kannalta on oleellista, että yh-
teys syntyy ortodoksisten kirkkojen vä-
lillä, mutta sielläkin, missä kehitysyh-
teistyö painottuu enemmän, on yhteys 
paikalliseen kirkkoon tärkeää. Filantro-
pian lähetystyöstä vastaava henkilö on 
mukana erilaisissa kansainvälisissä ver-
kostoissa, ja sitä kautta on tullut pyyntö-
jä esimerkiksi Aasian ortodoksisilta kir-
koilta, Anu kertoo.

– Näitä asioita on punnittu ja mie-
titty, mutta toistaiseksi voimavarat riit-
tävät vain nykyisiin kohteisiin. Pyyntöjä 
tulee kuitenkin paljon. Äkillisiin tilantei-
siin on voitu antaa katastrofiapua, mutta 
yleensä se on ollut pientä ja kohdistunut 
rajatusti jonnekin.

Hyvin ajassa kiinni
Anun mielestä kansainvälisen eli ulko-
mailla tapahtuvan diakonian ja lähetys-
työn järjestönä Filantropia on tässä ajas-
sa hyvin kiinni. 

– Vaikka sen avustustyö ja lähetys-
työ kohdentuvat muualle kuin Suomeen, 
niin sillä on valtava merkitys kirkon jä-
senten kasvattamisessa täällä Suomes-
sa. Filantropian työ ei siis kohdennu pel-
kästään täältä ulkomaille, vaan se kas-
vattaa meitä vahvasti myös täällä lähim-
mäisvastuuseen. 
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– Filantropian kautta kanavoituu kirk-
komme ääni ihmisarvon puolustamisessa, 
ja se edistää lähimmäisten kohtaamista ja 
ekumeniaa. Tällaista kannanottoa kirk-
komme pitäisi vahvasti viljellä tässä ajassa 
käytännön tasolla ja ihmisten välillä.

Käytännön toimenpiteisiin ja kirkon 
konkreettiseen reagointiin liittyen Anu 
kuitenkin korostaa, että kaikkein tärkeintä 
on palvelemisen ja diakonian asenne ja 
sen toteutuminen meidän kaikkien välil-
lämme. 

– Ja miten sitten sellaista henkeä saa-
daan taas kirkossa syntymään lisää, niin 
tämän puolesta voisi olla niitä julkilausu-
mia ja kannanottoja enemmän.

Diakonian ymmärtäminen erilaista
Anu sanoo miettineensä, mikä on kirkon 
diakonian paikka juuri tässä ajassa ja mi-
hin tulisi keskittyä. 

– Omassa työssäni Diakonissalaitok-
sella minä etsin työpaikkoja ja työmahdol-
lisuuksia syrjityimmässä asemassa oleville 
ihmisille. Jotta kirkon sanoma voisi par-
haiten toteutua, jotakin kokonaisvaltaises-
ti vastaavaa kirkon tulisi tehdä. Se voisi 
toimia välittäjänä, kun on syntynyt selviä 
epäkohtia.

Toisaalta kirkossa tehtävää diakonia-
työtä on arvosteltu siitä, ettei meillä edes 
ole diakoniaa sen aidossa muodossa muu-
toin kuin muutamassa suuressa seurakun-
nassa, muualla se on lähinnä vapaaehtois-
toimintaa ja siihen perustuvaa auttamista. 
On siis varsin vaikea toimia diakonisesti, 
kun jo asian oikein ymmärtäminen ontuu 
monin paikoin. Anu myöntää, että amma-
tillisen koulutuksen saaneita työntekijöitä 
ei tavallisesti ole mukana tekemässä dia-
koniaa palkkatyönä, minkä vuoksi sen 
muotoutuminen riippuu paljolti siitä, 
minkälaiseksi jokaisen seurakunnan dia-
koniatoimikunta sen rakentaa toimittaes-
sa pelkästään vapaaehtoistyön varassa.

– Olen kuitenkin realisti ja tajuan sen, 
että meidän taloudelliset resurssimme 
pienenä kirkkona ovat rajalliset. Meidän 
on turha kuvitella, että kannattaisi ponte-
vasti vaatia kaikkialle ammattitaitoista 
diakoniatyöntekijää. Ennemmin mahdol-
lisuudet ovat yhteistyössä esimerkiksi lu-
terilaisen kirkon kanssa, niin kuin me tääl-
lä Tampereella teemme, ja myös siinä, että 
vapaaehtoistoimintaa ohjataan ammatilli-
sen diakonityön näkökulmasta. Tämä voi-
si tarjota meille riittävän tuen. Tällaisia 

verkostoja kirkko voisi rakentaa ilman, et-
tä jokaisessa seurakunnan olisi oma diako-
niatyöntekijä. 

Diakonian käsitteen oikeasta ymmär-
tämisestä kirkossamme Anu toteaa, että 
hänellä on siitä hieman eri näkemys kuin 
PSHV:n toiminnanjohtajalla isä Sergiuk-
sella.

– Voi olla, että diakonian käsitettä ei 
vielä ole kirkossamme riittävästi pohdittu, 
emme ehkä tiedä, mitä me sillä itse asiassa 
tarkoitamme! 

Anun tulkinta perustuu jumalanpal-
velukseen.

– Itse ajattelen niin, että meillä on li-
turgia, jonka tulisi jatkua maailmassa, ja 
sitä tarkoittaa diakonia. Se kuuluu aivan 
kaikille, eikä sitä voi edes typistää vain am-
mattilaisten tai tietyn ryhmän tekemäksi, 
vaan se kuuluu jokaiselle kristitylle. Ja 
vaikka tämä kuulostaa kovin ylevältä, ha-
luan silti ajatella tämän olevan lähtökohta. 
Se on kaikkien palvelua kaikkien kesken. 
Joskus vaikeissa tilanteissa tarvitaan am-
mattiapua, mutta ei ollenkaan aina.

Filantropian tunnetuksi tekeminen
Ortodoksisen lähetyksen ja kehitysapu-
työn yhdistäminen on luonut uuden tilan-
teen.

– Yhdistynyttä järjestöä vetävät erit-
täin osaavat ja viisaat naiset, ja rakenteet 
ovat kunnossa. Olemme aika lailla uudes-
sa tilanteessa, ja mahdollisuudet ovat mo-
ninkertaistuneet, myös siinä, että kirk-
komme jäsenet saisivat tietoa Filantropian 
työstä. He voivat luottaa asioiden hoituvan 
vähintään yhtä hyvin kuin suurilla avus-
tusjärjestöillä. Filantropian organisaatio 
on pieni, ketterä ja matala sekä toiminnal-
taan hyvin läpinäkyvä.

Anun mielestä Filantropiaa ei kuiten-
kaan tunneta riittävästi kirkossamme.

– Eri tilaisuuksissa olen huomannut, 
että Filantropian toiminta ja yhteistyöta-
hot maailmalla eivät ole valtaosalle tuttu-
ja. Olenkin miettinyt, mistä johtuu Filant-
ropian tuntemattomuus, vaikka se on ollut 
esillä kaikissa meidän kirkkomme suuris-
sa tapahtumissa, samoin kirkkomme leh-
dissä. Joissain vaiheessa oli aktiivisia lähe-
tyspiirejä, mutta nyt en tiedä, onko paikal-
listasolle muodostunut vastaavia Filantro-
pia-piirejä, Anu sanoo heittäen toiminta-
vihjeen seurakunnille.

 n Kari M. Räntilä

n Grant White on toiminut muun muassa professori-
na ja lehtorina Joensuun yliopistossa, nykyisin hänet 
tavoittaa Turusta.

Teologian tohtori Grant S. White halu-
aisi uudistaa kirkossa tapahtuvaa varojen 
antamista.

Grant kertoo, että Filantropiassa on 
mukana mielenkiintoisia ihmisiä, ja 
kun häntä pyydettiin mukaan, hän 

mielellään asettui ehdokkaaksi hallituk-
seen.



n Anu Rantanen kertoo, että esimerkiksi Helsingin 
diakonissalaitoksen kansainvälinen diakoniatyö ar-
vostaa suuresti Filantropian osaamista, kontakteja ja 
verkostoja ulkomaille. Parhaillaan neuvotellaan, mitä 
voitaisiin tehdä yhdessä.
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– Ihmiset työskentelevät siellä aut-
taakseen tarvitsevia näkyvällä tavalla, ja 
se on minulle tärkeää.

Grant on toiminut professorina ja 
lehtorina Joensuun yliopistossa, myös 
Cambridgen yliopiston Institute for Ort-
hodox Christian Studiesin johtajana teh-
tävänään varainkeräys ja hallinto, myös 
kansainvälisen kirkon puitteissa. Hänet 
valittiin viime vuonna suomen ekumeeni-
sen neuvoston opillisten kysymysten 
jaostoon. 

– Tällaiset tehtävät ovat varustaneet 
minua eri tavoin toimimaan myös teolo-
gisissa kysymyksissä, joita Filantropian 
työssä kohtaamme.

Hallitustyöskentely on valtakunnal-
lista, yhteydet hoituvat sähköisesti ja ko-
kouksia pitämällä. 

– Käsittelemme hallinnollisia ja ta-
loudellisia asioita, mutta suunnittelemme 
myös tulevaisuutta ja tulevia ohjelmia. 
Viime kesänä laadimme suuntaviivoja tu-
levalle kolmivuotiskaudelle. Visioimme 
tulevia haasteita sekä hahmottelemme 
uusien tehtävien teologisia perusteita. 
Esimerkiksi kun puhumme lähetyksestä, 
meidän tulee selvittää, mitä lähetys mer-
kitsee tänään ja erityisesti Filantropialle.

Kirkon uskottavuus testissä
Grant toivoo, että Filantropiaa ei tulevina 
vuosina nähtäisi vain organisaationa, joka 
tekee jotakin ulkomailla, vaan että sillä on 
perustehtävä myös täällä kotimaassa.

– Uskon, että elämme nyt ekumeeni-
sesti mielenkiintoista aikaa. Esimerkiksi 
paavi Franciscus pyrkii katu-uskotta-
vuuteen katolisen kirkon piirissä yrittäes-
sään johtaa kirkkoa ulos teologisesta nar-
sismista kohti toimintaa sinne, missä ih-
miset ovat. Sama voi tapahtua täällä meil-
läkin, jos onnistumme säilyttämään kirk-
kona uskottavuutemme ja uudistumaan.

Grant toteaa ajattelevansa samoin sii-
hen nähden, että ortodoksinen katu-us-
kottavuus edellyttää ikään kuin kirkon ko-
ko dogman jalkauttamista teille ja aitovar-
sille, mutta ei niin, että pyrkisimme eroon 
dogmatiikasta. Vastakkainasettelua ei sai-
si synnyttää siten, että luterilaisen kirkon 
tapaan ottaisimme irtiottoja dogmasta, 
jotta olisimme paremmin katu-uskottavia. 

Silloin meidän on kysyttävä, joudummeko 
luopumaan vanhoista periaatteista saa-
vuttaaksemme nykyajassa pätevää uskot-
tavuutta, tai toisin sanoen, haluammeko 
olla uskottavia vain sanoman vastaanotta-
jan ehdoilla? 

– Jos aiomme olla uskottavia, niin 
kuin kirkossa sen ymmärrämme, me jou-
dumme kysymään, mitä merkitsee olla 
kristitty, ja silloin meidän on tarjottava 
ikään kuin koko uskonelämän pitopöydän 
kattaus ihmisille. Se voi saada monenlaisia 
muotoja ja ilmaisuja. Voimme tietenkin 
yrittää puhua heille Jumalan hypostaatti-
sesta persoonaykseydestä ja Kristuksen 
kaksiluonto-opista, vaikka kaikki kirkon 
jäsenetkään eivät ymmärrä, mistä näissä 
on kyse. Ehkä siksi kuitenkin meidän tulisi 
etsiä uusia tapoja ilmaista sitä, mitä on ol-
la täydesti ihminen ja täydesti Jumala ja 
sen jälkeen tulla katutasolle puhumaan ih-
misten kanssa siitä, että juuri tuollainen 
uskomme Kristus on. Silloin voimme saa-
da aikaa jotakin uutta, mutta vaatii paljon 
työtä, että voimme ilmaista itseämme ja 
uskoamme uskottavasti ja eheästi. On 
helppo repiä asioita hajalle, mutta uuden 
luominen on aina vaikeaa. Kun ihmiset 
tunnistavat meidät ortodokseiksi puhues-
samme heidän kanssaan, niin silloin voim-
me tuoda ihmisille oman uskomme näky-
viin, mutta vain silloin, kun olemme oma 
itsemme.

Rahoituspohjan luominen
Filantropian periaateohjelmassa tuleville 
vuosille on paikoin lyhyitä, yksittäisiä teo-
logisia lauseita, joiden sisältöarvo on kui-
tenkin suuri. Grant on ollut mukana teolo-
gisen sisällön muotoilemisessa, ja Filant-
ropian kotimaassa tapahtuvaan vaikutus-
toimintaan liittyen tarkoitus on tehdä 
myös lähetykseen ja avustustyöhön poh-
jaavaa kasvatus- ja sisälähetystyötä. Gran-
tin mukaan kysymys on vaikea, ja tähän 
mennessä he ovat raapaisseet vain pintaa. 

– Hallitus on selvästi tietoinen, että 
kumpikin ulottuvuus on oltava mukana, 
mutta missio ei ole koskaan vain ulkomail-
le suuntautuvaa toimintaa. Kun puhun 
missiosta, puhun automaattisesta missio 
Deistä, Jumalan lähetyksestä, siis Juma-
lan missiosta meissä ja Jumalan missiosta 

Kristuksessa, ja siihen kuuluvat molem-
mat puolet.

Yksi osa tätä on rahankeräys ja sen pe-
rusteleminen teologisesti. Siitä hänellä on 
kuitenkin selvä näkemys.

– Ortodokseina me emme ole täällä 
keräämässä rahaa, vaan olemme osa Ju-
malan lähetystä, mutta sitä varten me tar-
vitsemme myös rahoitusta. Tämä on vält-
tämätöntä, sillä ilman sitä emme voi suo-
rittaa tehtäväämme. Me emme voi vain 
pestä käsiämme ja sanoa, että raha on li-
kaista, vaan rahoituksella on oltava sille 
kuuluva ja oikea paikkansa.

Eikö siinä silti toteudu sama asia kuin 
amerikkalaisten tv-saarnaajien rahanke-
ruussa, eli ihmiset kokevat saavansa jotakin 
tärkeää ja sen vuoksi lahjoittavat varojaan?

– Tuo on hyvin totta. Mutta ero on 
niissä summissa, joita siellä ja täällä lah-
joitetaan. Minä en väheksy sitä, mitä yksi-
tyiset ihmiset ja yhteisöt täällä lahjoitta-
vat. Suuri osa amerikkalaisesta tv-evanke-
lioinnista perustuu menestysteologiaan 
(Health and Wealth Gospel). Jos Jumala 
siunaa sinua, niin varakkuutesi lisääntyy, 
ja sen vuoksi Jumala odottaa sinun myös 
lahjoittavan varoistasi. Se kuuluu siellä ko-
konaispakettiin, mutta me emme täällä 
ajattele sillä tavoin. Teologisesti tässä on 
suuri eroavaisuus.

– Meidän kokonaispakettiimme kuu-
luu, että Jumala on tullut luoksemme 
Kristuksessa ja pelastanut meidät. Pelas-
tuminen tarkoittaa, että jatkamme maail-
massa Jumalan rakkaudentekoja Kristuk-
sessa. Autamme naapuria, vähäosaisia, 
puutteenalaisia. Jotta voisimme näin teh-
dä, meidän pitää antaa itsemme, aikaam-
me, varojamme, sitä mitä minulla on, sillä 
Jumalan lahja meille Kristuksessa asettaa 
meidät vastuuseen lähimmäisistämme. 

Onko tämä oleellisesti erilaista kuin 
tv-saarnaajien julistus?

– Ehkä se ei olekaan, mutta teologi-
sesti sanoisin, että lähtökohtamme ovat 
erilaiset. Me emme anna varojamme sen 
vuoksi, että ajattelisimme Jumalan sen 
vuoksi siunaavan meitä ja saavamme tilal-
le enemmän rahaa, vaan ajattelemme, että 
Jumala on antanut meille varoja, jotta voi-
simme auttaa muita. Puhuisin mieluum-
min lesken rovosta ja kaikkensa antami-

Uusi antamisen kulttuuri

Analogi  tutustuu  kirkkomme  järjestöihin
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sesta kuin menestysteologiasta. Kyse ei 
ole antamisen suuruudesta vaan siitä 
vastauksesta, jonka annamme Juma-
lan lahjaan. Meidän sen vuoksi yhä 
uudelleen mietittävä, kuinka kirkon 
piirissä opetamme ihmisiä antamaan 
ja lahjoittamaan.

Filantropian toiminnan  
vahvistaminen
Kuinka Filantropia pystyisi tekemään 
toimintansa vahvaksi kirkossa? Taka-
vuosina seurakunnista saattoi kuulua 
nurinaa avustuskohteiden ja menetel-
mien suhteen.

– Olisi hyvä, että hallituksen jäse-
net menisivät seurakuntiin kertomaan 
Filantropian työstä ja tulevaisuuden ta-
voitteista. Heidän tulisi kuunnella ih-
misiä ja heidän kokemuksiaan varojen 
lahjoittamisesta ja pyrkiä selvittämään 
lähetyksen ja avustustyön periaatteita, 
Grant selventää.

Rahaahan tässä ihmisiltä pyyde-
tään, ja sen keksiminen, mikä motivoi 
heitä antamaan, on varmaan myös Fi-
lantropian kohtalonkysymys.

– On asioita, joita me emme pysty 
tekemään. Ihmisiä ei saa syyllistämällä 
antamaan varojaan, ja sellainen voi ai-
heuttaa paljon pahoja epäonnistumi-
sia. Mutta miten sitten innostaisimme 
antamaan lahjoituksia? Henkilökohtai-
sesti ajattelen niin, että kaikkea lahjoit-
tamisen ja antamisen kulttuuria on kir-
kossamme tarkasteltava uudelleen ja 
kysyttävä, mihin antamisen ja avusta-
misen saumaan esimerkiksi Filantro-
pian työlle lahjoittaminen sopii. Kirk-
kojen nykyinen verotusoikeus vaikut-
taa merkittävästi perinteiseen tapaan 
lahjoittaa varoja kirkoille hyvänteke-
väisyyttä varten. Meidän tulisi pohtia, 
kuinka puhumme vapaaehtoisesta lah-
joittamisesta tällaisessa yhteydessä. 

Grant sanookin, että verotusoikeu-
den nykytilanteessa kirkko hoitaa osal-
taan varoja avustustoimintaan, vaikka 
kirkon jäsen ei itse suoranaisesti lah-
joittaisi mitään. 

– Siksi tarvitaan erityisiä toimen-
piteitä vakuuttamaan ihmiset siitä, että 
he harkitsisivat antavansa enemmän. 
Kyse on siis kirkossamme antamisen 
kulttuurista ja sen uudistamisesta, hän 
painottaa.

 n Kari M. Räntilä 

Viekää sana veljilleni…  ja  siskoilleni
Filantropian projektipäällikkö Aino 
Nenola kertoo lähetysinnostuksen 

syntymisestä kirkossa

Ortodoksinen nuoriso toi lähetys-
työinnostuksen Suomeen jo viisi-
kymmentä vuotta sitten. Kutsu 

lähetystyöhön heräsi nuorten suomalais-
ten ortodoksien kansainvälisten kontak-
tien kautta 1950- ja 60-lukujen vaihtees-
sa. Igumenia Marinan lähetysmuistel-
mien mukaan oli ugandalaisen Elias 
Buzinden ansiota, että suomalaisten 
lähetystyöinnostus roihahti liekkiinsä. 
Buzinde vieraili Suomessa kahteen ot-
teeseen kertomassa ortodoksisuudesta 
Ugandassa. Ulkolähetystyöstä kiinnos-
tuneiden nuorten joukot alkoivat järjes-
täytyä 1970-luvulle tultaessa. Lähetys-
työn kehittäjien ydinjoukkoon kuului 
muun muassa Wilho Rinne (myöh. 
metropoliitta Johannes).

Suomalaisten ortodoksien tavoittee-
na oli nostaa lähetystyö yksittäisten va-
paaehtoisten toiminnasta koko kirkon 
tehtäväksi. Kirkon ulkolähetystyön to-
teutusta suunniteltiin vuosina 1970–
1977 Pyhien Sergein ja Hermanin Veljes-
kuntaan (PSHV) perustetun lähetysjaok-
sen kautta. Lähetysjaos keräsi varoja 
Ugandan ortodoksien tueksi muun 
muassa lipaskeräyksin. Ensimmäinen 
tutustumismatka Ugandaan tehtiin 
vuonna 1974. 

Lähetystyön merkitystä etsimässä
Innostuksesta huolimatta lähetystyön 
organisoiminen kirkon rakenteeseen ei 
ollut yksinkertaista. Monille lähetystyön 
tukijoillekin työ merkitsi lähinnä aineel-
lisen avun antamista köyhille läheisille. 

Ulkolähetystyötä ei nähty alun perin 
kirkon johtotasolla kirkon keskeisenä 
toimintona. Metropoliitta Johannes ja 
arkkipiispa Paavali keskustelivat useaan 
kertaan lähetystyötä kohtaan osoitetusta 
varauksellisesta asenteesta. Erityisesti 
papiston keskuudessa ajateltiin, että so-
tien jälkeisessä jälleenrakennustyössä 
oli tarpeeksi tekemistä, eivätkä voimat 
riittäneet Suomen rajojen ulkopuolelle 
suuntautuvaan työhön. Metropoliitta Jo-
hanneksen mukaan lähetystyö oli olen-

nainen osa kirkon etsivää ja ulospäin 
suuntautuvaa toimintaa kotimaassa ja 
ulkomailla. 

Aloitteet lähetystyöhön tulivat pää-
osin nuoremmalta polvelta, opiskelijoi-
den ja nuorisojärjestöjen piiristä. Nuo-
remmalle polvelle lähetystyö merkitsi 
kirkon maailmanlaajuista vastuuta tässä 
ajassa, ja lähetystyön elvyttäminen osak-
si kirkon elämää nähtiin tärkeänä. Ras-
kaista evakkovuosista selvinnyt sukupol-
vi puolestaan kantoi edelleen huolta or-
todoksisuuden säilymisestä Suomessa. 

Toiminta PSHV:n jaostona ei vas-
tannut käytännön työn tarpeita ja ulko-
lähetystyötä varten ryhdyttiin perusta-
maan omaa järjestöä. PSHV oli rakentu-
nut niin selkeästi sisälähetystehtävän 
ympärille, että ulkolähetystyön yhdistä-
minen olisi laajentanut järjestön työ-
kenttää liikaa. Toisaalta taustalla saat-
toivat vaikuttaa sisä- ja ulkolähetystyös-
sä aktiivisten toimijoiden erilaiset paino-
tukset. Ulkolähetystyöstä innostuneilla 
oli myös oma selkeä näky siitä, mihin he 
tähtäsivät. 

Ugandasta Keniaan
Ortodoksinen Lähetys ry perustettiin 
vuonna 1977. Järjestön suunnitelmissa 
oli rakentaa Ugandaan lähetysasema ja 
lähettää sinne työntekijöitä. Muutokset 
Itä-Afrikan poliittisessa tilanteessa teki-
vät lähdön Ugandaan mahdottomaksi. 
Ugandan sijaan ensimmäiset lähetys-
työntekijät Siina Taulamo ja Maria 
Iltola lähtivät Keniaan vuonna 1977. 

Äkillinen muutos suunnitelmissa 
johti suomalaiset lähetystyöntekijät vai-
keaan tilanteeseen. Kenian ortodoksinen 
kirkko oli sisäisesti riitaantunut. Kesti 
aikansa, ennen kuin suomalaiset orto-
doksit pystyivät täysin palvelemaan Ke-
nian kirkkoa ja sopu saavutettiin. Suo-
malaiset lähetystyön pioneerit perustivat 
Mugugan kylään Betania-lähetysase-
man, jonka yhteydessä toimii tänäkin 
päivänä suuri aktiivinen seurakunta.

Lähetystyön muodoiksi1980-luvulla 
vakiintuivat kehitysyhteistyöhankkeet ja 
kirkollisen työn tukeminen Keniassa. 
Keniaan lähetettiin yhteensä 18 lähetys-
työntekijää Suomesta pääosin 1-3 vuo-
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Viekää sana veljilleni…  ja  siskoilleni
den mittaisiin työjaksoihin. Keniassa ra-
kennettiin useita kouluja, klinikoita ja 
kirkkoja.

Viimeinen pitkäaikainen lähetys-
työntekijä Keniassa oli sukujuuriltaan 
suomalainen arkkimandriitta Johan-
nes Eko, joka palveli Keniassa elokuu-
hun 2007 saakka.

Lähetystyö tänään
Yhteistyömuodoissa lähtökohtana ovat 
kumppanikirkon toiveet. Esimerkiksi 
Kenian ortodoksinen kirkko on väki-
määrältään kolmetoistakertainen Suo-
men kirkkoon verrattuna, ja sillä on am-
matillisesti hyvin laajat resurssit käytet-
tävissään. Kehittyvän maan kirkon ta-
loudellinen tilanne on kuitenkin edelleen 
heikko. 

Suomen ortodoksinen kirkko ei lä-
hetä nykyisin pitkäaikaisia lähetystyön-
tekijöitä. Syitä on monia. Nykymaail-
massa ammattilaisten lähettäminen uu-
teen työkohteeseen vaatii lähettäjäorga-
nisaatiota, joka pystyy vastaamaan työn-
tekijöiden koulutuksesta ja työn ohjaa-
misesta sekä kotiuttamisesta takaisin 
Suomeen. Pienellä toimijalla resurssien 
sitominen yhteen henkilöön sisältää 
suuria taloudellisia ja toiminnallisia ris-
kejä. Täytyy miettiä, mihin on varaa ja 
mistä työnantaja voi kantaa vastuun. Li-
säksi yhteydenpitomenetelmät ovat ke-
hittyneet vuosikymmenten varrella. 
Kännykät, sähköposti ja sosiaalinen me-
dia ovat mullistaneet yhteydenpidon 
maiden välillä ja paikallisyhteisöjen kes-
kuudessa kentällä. 

Tansanian ortodoksinen kirkko ot-
taisi mielellään vastaan lähetystyönteki-
jöitä kumppanikirkoiltaan. Yhdysvalta-
lainen ortodoksinen lähetysjärjestö 
OCMC on lähettänyt Tansaniaan viime 
vuosina useita lähetystyöntekijöitä. 
OCMC:n lähetystyöntekijät ovat kuiten-
kin itse vastuussa varainhankinnastaan. 
Ennen kentälle lähtöä he kiertävät koti-
maassaan seurakuntia rakentamassa ta-
loudellista tukiverkkoaan. Kahden vuo-
den työjaksoa varten jokaisen lähtijän 
täytyy kerätä rahallista tukea 50 000 
dollarin arvosta. Suomessa tämä tuskin 
olisi mahdollista.

Tällä hetkellä Suomen ortodoksinen 
kirkko ja sen lähetystyön ja kansainväli-
sen diakonian järjestö Filantropia lähet-
tävät kentälle asiantuntijoita lyhytaikai-
seen työhön. Vuoden 2014 tammi-hel-
mikuussa Filantropia ja Ortodoksisten 
Pappien Liiton yhteinen koulutustiimi 
matkustaa Tansaniaan opettamaan 
Mwanzan hiippakunnan papiston opin-
topäiville. Tiimiin kuuluvat rovasti Rau-
no Pietarinen Ivalosta, pastori Mi-
kael Sundkvist Vantaalta ja diakoni 
Jaso Pössi Joensuusta.

Lähetystyön ja diakonian uusi liitto 
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia 
yhdistettiin vuonna 2013 saman järjes-
tökaton alle. Filantropialla on yhteis-
työsopimus Suomen ortodoksisen kir-
kon kanssa kirkolle kuuluvan lähetys-
työn ja kansainvälisen diakonian toteut-
tamisesta. Tätä ennen kaksi pientä jär-
jestöä – Ortodoksinen Lähetys ja Ortaid 
– tekivät vuosikymmenen ajan työtä yh-
dessä ja rinnakkain. Lähetystyön ja dia-
konian erottaminen toisistaan koettiin 
käytännössä tarpeettomaksi. Ihminen 
on sekä hengellisten että aineellisten tar-
peiden kokonaisuus. 

Länsimainen pyrkimys erottaa lähe-
tystyö muusta kansainvälisestä työstä 
paljastaa holhoavan asenteen, joka joh-
taa lähes kolonialistiseen tapaan vaikut-
taa paikallisyhteisöjen kehitykseen ja 

luonnolliseen uskonnolliseen ajatteluun. 
Kirkot ovat monen kehittyvän maan kes-
keisiä voimavaroja, jotka tarvitsevat niin 
taloudellista kuin hengellistäkin kump-
panuutta. Kirkkojen ja lähetystoimijoi-
den keskeinen viesti nykypäivänä tulisi 
olla, että uskonto on positiivinen voima 
ihmisten arjessa, ei muisto menneisyy-
destä. Lähetystyön ytimessä on ymmär-
rys siitä, että kirkko elää luontevasti mu-
kana ihmisten elämässä eri puolilla maa-
ilmaa.

 n Aino Nenola

n Liturgia kenialaisessa seurakunnassa (huomaa rumpusatsi kirkossa).

n Arkkipiispa Makarios avustajansa kanssa. 
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MuM, TM Jaakko
Olkinuora
on bysanttilaisen
musiikin opettaja.

Patriarkan vierailu  
ja kirkkolaulun voima

Syyskuussa hänen pyhyytensä, ekumeeninen patriarkka Bar-
tolomeos I vieraili Suomessa lyhyesti juhlistaakseen autono-
misen kirkkomme 90-vuotista historiaa. Sain itsekin olla mu-

kana juhlaliturgiassa ja iltakonsertissa kirkkolaulajan 
ominaisuudessa. Johdin pientä bysanttilaista lauluryhmää, joka oli 
huolehtimassa tilaisuuksien musiikillisesta annista yhdessä Us-
penskin katedraalikuoron, Ortodoksisen kamarikuoron sekä lap-
si- ja nuorisokuorojen kanssa. Itse jouduin laulamaan kuumeessa 
ja kovassa yskässä, joten kiitos bysanttilaisen kuoron osuudesta 
kuuluu kuoroni laulajille. Saimme paljon positiivista palautetta 
kirkkokansalta ja konserttiyleisöltä.

Harjoitusprosessi liturgiaa varten sekä itse jumalanpalveluk-
sessa laulaminen herätti paljon ajatuksia. Tämä oli oikeastaan vas-
ta toinen projekti, johon kokosin näin laajan bysanttilaisen laulu-
ryhmän laulamaan suomen kielellä. Ehkäpä juuri sen takia 
kirkkokansa otti laulumme niin hyvin vastaan. Bysanttilainen mu-
siikki on perinne, joka perustuu paljolti tekstin ja melodian suh-
teeseen – näin tulisi olla kaikessa ortodoksisessa kirkkomusiikis-
sa. Kun bysanttilaista laulua kuulee vieraalla kielellä, jää sanan ja 
sävelen suhde hämäräksi. Omalla äidinkielellä kuultuna melodia 
todellakin kantaa sanojen merkitystä tavalla, joka kantaa rukouk-
set koko kirkkokansan puolesta Jumalan puoleen.

Myös yhteishengen tasolla yksiäänisessä laulussa on valtava 
voima. Harjoituksissa kaikki ovat yhdessä, kaikki laulajat ovat sa-
maa ryhmää – eri ääniä tai kuoron keskinäistä jakautumista ei ole. 
Yhdessä laulaminen tuntuu antavan uskomattoman voiman, joka 
vain kasvaa ja kasvaa yhtenäisestä laulusta. Tämän takia harjoituk-
sissa tuntuikin, että melodioiden hiominen vaatii äärettömän tark-
kaa yhteispeliä. Jokainen hengitys, diftongin vokaalin kääntäminen, 
vokaalialuke, kaksoiskonsonantti, vokaalipituus, liuku, alkukouk-
kaus ja korukuvio tulee hioa täydelliseksi: jokainen pienikin poik-
keama yhteisestä melodiasta hajottaa yhtenäisen soinnin, kenties 
vieläkin selvemmin kuin moniäänisessä kuorolaulussa.

Tämän yhtenäisen soinnin ja voiman löytämiseksi tarvittiin 
harjoituksien lisäksi vielä enemmän yhteistä laulamista, kuuntele-
mista, yhteisen ystävyyden löytämistä, tekstin tiedostamista. Tästä 
pyhä Johannes Krysostomoskin muistuttaa liturgiassa lausues-
saan: “Anna meidän niin kuin yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä 
edeskantaa kunniaa ja veisata ylistystä sinun kunnioitetulle ja ja-
lolle nimellesi.” Liturgiassa oli vahva tunne siitä, että kansa, piispat 
ja papisto – vaikka edustivatkin eri kieliä – kantoivat ylistystä Lu-
ojan puoleen yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä patriarkkamme 
johdolla.

Kaiken kaikkiaan konsertissa ja liturgiassa laulaneiden kuoro-
jen korkea musiikillinen taso kertoo siitä, että ortodoksinen kirk-
komusiikki on kehittymässä ja kasvamassa Suomessa. Ensi vuonna 
järjestetään kirkkolaulupäivät, jotka toivottavasti kokoavat yhteen 
paljon laulajia ympäri Suomea ja rohkaisevat laulajia kaikissa seur-
akunnissa jatkamaan palvelutehtäväänsä Jumalan kunniaksi.

 n Jaakko Olkinuora

Kanttorien ruskaretki
Edellisessä kanttorien kokoontumisessa päätettiin, että kun 
Lapin matkakanttori Erkki Lumisalmi on jäämässä eläk-
keelle ja hän on aina uskollisesti tullut ”ethelään” opintopäi-
ville, niin me menemmekin tällä kertaa hänen luokseen.  Orto-
doksisen kanttorikuoron koulutuspäivät pidettiin tänä vuon-
na 16.-18. syyskuuta Ivalossa, ja paikalla saapui 18 kanttoria 
ympäri Suomea.

Edesmennyt saamelaistaiteilija Nils Aslak Valkeapää tii-
visti viimeisen näytelmänsä sanoihin: ”Ihmisen suurin tyh-
myys on, jos hän ei ymmärrä olevansa osa luontoa, elämää.” 
Jo menomatkalla saimme kokea tuon Lapin luonnon kauneu-
den täydessä loistossaan, puut esiintyivät monen värin sävyis-
sä, vaarat ja puhtaat vesistöt herättivät kunnioitusta, porot 
loikkivat kotoisasti teiden varsilla, linnut valmistautuivat 
muuttoa varten. Jopa ilmanlaatu tuntui raikkaammalta ja 
marjat olivat maukkaampia. Aivan kuin sielu olisi jäänyt jok-
sikin aikaa vielä harhailemaan tuonne Lapin perukoille. Ihmi-
sen tulisi kiinnittää enemmän huomiota luontoon, oli se sitten 
Lapissa, Karjalassa tai Hämeessä. Kaikkialla on sitä jotakin, ja 
siitä täytyy pitää hyvää huolta.

Lapin monitoimimies Erkki olikin järjestänyt meille hie-
non ohjelman. Matkaoppaanamme toimi Irja Jefrimoff, 
jonka mukaan tänä vuonna Lapissa oli mm. poikkeuksellisen 
näyttävä maaruska, jota ei meillä etelässä juurikaan ole nähtä-
vissä. Näimme Keväjärven tsasounan, kävimme tutustumassa 
Nellimin kirkkoon, ajoimme Paatsjoen rajavyöhykkeellä, nau-
tittiin todella maittavan ateria uittorännillä, Inarilla mentiin 
vesiteitse Ukonkivelle, meille järjestyi myös pikaesittely mah-
tavaan saamelaiskulttuurin keskukseen Sajokseen. Osallis-
tuimme isä Rauno Pietarisen toimittamaan ehtoopalveluk-
seen ja konsertoimme Ivalon ev.lut. kirkossa, jonne oli saapu-
nut sikäläisesti todella paljon väkeä. 

Viimeisenä iltana joillakin iltavirkuilla oli mahdollisuus 
nähdä hotellimme yläpuolella mahtavat revontulet. Unkarilai-
nen diplomikuoronjohtajamme Rita Varonenkin oli aivan 
Lapin lumoissa, niin kuin me kaikki. Lähtöpäivänä kävimme 
tutustumassa myös tuuliseen Kaunispäähän. 

Haluan kiittää kaikkia matkan järjestelijöitä ja siellä ollei-
ta, jotka teitte ruskaretkestämme ikimuistoisen.

 n Leena Lomu, Hämeenlinnan kanttori 
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Maapallo kuuluu lapsukaisille
Otteita patriarkka Bartolomeoksen puheista

Ensimmäisen virallisessa pu-
heessaan Helsingin Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa ”vihreä-
nä patriarkkana” tunnettu pat-

riarkka Bartolomeos esitti ilonsa pääs-
tyään jälleen tänne kauniiseen tuhansien 
järvien ja puhtaan luonnon Suomeen: 
”Tuomme teille pyhitetystä Fanarista ar-
mon ja siunauksen, hellyyden ja rakkau-
den, Konstantinopolin äitikirkkonne 
huolenpidon ja kiinnostuksen. Tulimme 
kunnioittamaan sen tapauksen 90-vuo- 
tista muistojuhlaa, jolloin edesmennyt 
edeltäjäni patriarkka Meletios IV Me-
taksakis julisti Suomen ortodoksisen 
kirkon autonomiseksi. Tämän kirkon hel-
massa tuhannet tämän maan kansalaiset 
ovat saaneet ja saavat runsain määrin 
maistaa pelastavan totuuden hedelmiä 
Ekumeenisen patriarkaatin tradition mu-
kaan.--- Emme tyytyneet vain saamaan 
tietoa vaan tahdoimme omin silmin, pää-
asiallisesti kuitenkin ”sydämen kaipauk-
sella” nähdä, mitä hyvää ja arvokasta te 
suomalaiset ortodoksit olette saaneet ja 
saatte aikaan hyvin hallitun maanne jär-
jestykseen tottuneina kansalaisina.”

Konstantinopolin äitikirkosta pat-
riarkka sanoi, että sen läsnäolo perustuu 
halki aikakausien sen johtajan, perusta-
jan ja hallitsijan herramme Jeesuksen 
Kristuksen vakuutukseen: ”Helvetin por-
tit eivät sitä voita. Tämä epävakaa nykyi-
syys ei ole mitään edessä olevaan tulevai-
suuteen, taistelevaan kirkkoon mutta 
myös taivaissa voittoisaan kirkkoon ver-
rattuna. - - Kirkko on sama kuin sen Her-
ra: inhimilliseltä kannalta täydellinen 
kärsimys ja ristiinnaulitseminen, juma-
lalliselta kannalta myös täydellinen ylös-
nousemus.”

Patriarkka esitti ilonsa kahdesta 
luostaristamme, jossa munkit ja nunnat 
todistavat ortodoksisesta luostarihenges-
tä, joka on askeettinen, hengeltään nöyrä 
ja johon sisältyy rakkaus, auttaminen, uh-
rautuminen ja palvelu kansaa kohtaan 
Kristuksen Jeesuksen persoonan valossa.

Patriarkka Bartolomeos päätti pu-

heensa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
sydäntä vetoavasti: ”Kiitämme koko sie-
lustamme kaikkia, ja yhdessä teidän 
kanssanne iloiten rististä ja ylösnouse-
muksesta sekä tässä nykyisyydessä että 
tulevien toivossa, rukoilemme ja pyydäm-
me: ”Ortodoksiset suomalaiset! Pysykää 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ja Eku-
meenisen patriarkaatin rakkaudessa, sillä 
”ilta on jo tullut ja päivä on laskemassa”. 
Myöhemmin tämän kirjoittaja kysyi hä-
neltä, mikä sai hänet lausumaan nuo vii-
meiset sanansa päivän laskusta. Murhe 
häivähti aina niin energisen ja positiivi-
sen patriarkkamme silmissä, kun hän sa-
noi: ”Maailman tilanne.”

Kirkkomme saavutuksista
Puheessaan Uspenskin katedraalissa au-
tonomian 90-vuotisjuhlassa patriarkka 
sanoi muun muassa: ”Ollessamme täällä 
juhlimassa yhdessä teidän kaikkien 
kanssa, veljet, sisaret ja lapset, iloitsem-
me ja yhä uudelleen iloitsemme sydä-
mestämme teidän kanssanne tämän jä-
senmäärältään pienen mutta siunatun ja 
jatkuvasti kasvavan kirkkonne tähänas-
tisista saavutuksista. Nämä saavutukset 
näkyvät Jumalaa rakastavien valittujen 
piispojen paimentaman Herran kansan 
kaikilla tasoilla. Ja iloitsemme todetes-
samme, että niin te kuin mekin koemme 
iloa ja olemme iloisia siitä yksinkertai-
sesta syystä, että meillä on uskon ja 

 

dogmien yhteys, ja se, joka on yhteydes-
sä Jumalaan ja veljiinsä, iloitsee aina.”

Arkkipiispan illallisella Sofiassa
Patriarkka Bartolomeoksen vierailun 
hengellinen puoli päättyi kulttuurikeskus 
Sofiassa arkkipiispa Leon isännöimään 
illalliseen, missä oli läsnä suuri joukko 
maamme vaikuttajia ja kaikkien ”Abraha-
min uskontojen” edustajat – kristittyjen 
lisäksi heihin kuuluvat juutalaiset ja mus-
limit. Siellä lämpimässä tunnelmassa pat-
riarkka puhui omasta ”harrastuksestaan”, 
jos niin voi sanoa, eli luonnonsuojelusta. 
Vierailuillaan Helsingin kirkossa hän oli 
ilokseen kohdannut paljon lapsia. Oli 
hauska nähdä, kuinka lapset menivät ol-
lenkaan ujostelematta istumaan hänen 
jalkojensa juureen. Niinpä patriarkka sa-
noikin illallisten päätteeksi: ”Olemme 
iloinneet siitä, että matkamme aikana 
olemme saaneet kohdata paljon lapsia. 
Heidän tähtensä olen ryhtynyt toimi-
maan merien ja koko luonnon saastutta-
mista vastaan. Maapallo ei kuulu meille 
vaan näille suloisille lapsukaisille, että 
heilläkin olisi paikka missä elää.”

Vierailunsa viimeisenä päivänä pat-
riarkka Bartolomeos tapasi Suomen pre-
sidentin Sauli Niinistön. Ohjelmaan 
kuului myös lounas Turkin suurlähetys-
tössä.  

 n Nunna Kristoduli

Luostaripalsta

n Lintulan luostarin 
nunnia patriarkka 
Bartolomeosta 
kuulemassa 
Uspenskin katedraalin 
juhlaliturgiassa.  
Nunna Kristoduli 
keskellä.
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Pyhää  
arjen keskellä

E
räältä vanhukselta kysyttiin kerran: ”Miksi käyt kirkossa 
ja jumalanpalveluksessa?” Vastaus kuului: ”Olen tullut ter-
vehtimään Kristusta!” Aivan oikein. Kirkossa ja jumalan-
palveluksissa me kohtaamme Kristuksen. Kirkossa olem-

me tervehtimässä Vapahtajaamme ja Pelastajaamme.
Pyhä Johannes Krysostomos täydentää vielä tuota vanhuksen 

lausahdusta. Kun häneltä kysyttiin, missä voimme nähdä Kris-
tuksen, niin pyhä Johannes vastasi: ”Voimme nähdä Kristuksen 
vastaantulevissa ihmisissä, lähimmäisissämme!” Jokaista ih-
mistä voimme kutsua pyhäksi. Sanommehan liturgiassakin: ”Py-
hät pyhille.” Jokainen ihminen on pyhä, Jumalan kuva. Niinpä 
voimme kokea pyhää ja pyhyyttä arjen keskellä.

Tuon otsikon mukaan voimme myös ajatella, että viikon arki-
päiviksi sattuvina kirkkomme suurina juhlina voimme kohdata 
pyhää arjen keskellä. Tällaisia juhlapyhiä ovat tulevana syksynä 
ja alkutalvena esimerkiksi pyhien Karjalan valistajien muisto-
päivä 1.–2. marraskuuta ja Neitsyt Marian temppeliin käynti 
20.–21. marraskuuta. Mikäpä sen pyhempää kuin astua temppe-
liin viikon päätteeksi rauhoittavaan vigiliapalvelukseen perjan-
tai-iltana Karjalan valistajien juhlaan Myllykoskelle! Pyhyys as-
tuu arjen keskelle, kun katkaisemme viikon keskiviikkona ja 
iloitsemme Jumalansynnyttäjän juhlasta vigiliassa Haminassa, 
Pyhien Pietarin ja Paavalin kirkossa.

Ymmärrettävää on, että viikot perheissä ovat kiireisiä, väsyt-
täviä ja työntäyteisiä. Mutta kannattaa kokea pyhää arjen keskel-
lä. Se pysäyttää, rauhoittaa ja antaa voimia arkiseen aherruk-
seemme ja puurtamiseemme. Näin elämässämme toteutuvat nuo 
pyhän Johannes Krysostomoksen ajatukset, joissa voimme sit-
ten todella kohdata Kristuksen arjen keskellä jatkuvasti arjenkin 
keskellä.

Osallistukaa aktiivisesti seurakuntamme toimintoihin ja ta-
pahtumiin kokien pyhyyttä arjen keskellä eri kerhoissa ja piireis-
sä!

 ■ Isä Arto Leskinen

Toimintaa ja tapahtumia

HAMiNAN SeurAKuNTA

Haminan Pyhien apostolien 
Pietarin ja Paavalin kirkko
Raatihuoneentori 2, Hamina
Kouvolan Pyhän ristin kirkko
Sakaristonmäki, Kirkonmäenkatu 2
Myllykosken tsasouna
Koulutie 4, Myllykoski
Hautausmaan kirkko
Hirveläntie 22, Hamina

Haminan kirkko
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SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 
28.7.–23.9.2013

KASTETUT  1
AVIOLIITTOON VIHITYT  1
TERVETULOA SEURAKUNTAAN  9
KIRKKOON LIITTYNEET  5
IKUINEN MUISTO  2

Pyhäköt:

Jumalanpalvelukset
Muutokset mahdollisia

HAMINA, Pietarin ja Paavalin kirkko
la 9.11. klo 18 vigilia
Su 10.11. klo 10 liturgia
Jumalansynnyttäjän neitseen Marian temppeliin tuominen
Ke 20.11. klo 18 vigilia
to 21.11. klo 10 liturgia
la 30.11. klo 18 vigilia
Su 1.12. klo 10 liturgia
la 14.12. klo 18 vigilia
Su 15.12. klo 10 liturgia

KOUVOla, Pyhän ristin kirkko
la 26.10. klo 18 vigilia
Su 27.10. klo 10 liturgia
la 2.11. klo 18 vigilia
Su 3.11. klo 10 liturgia
la 23.11. klo 18 vigilia
Su 24.11. klo 10 liturgia
to 5.12. klo 18 vigilia
Pe 6.12. klo 10 liturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA
Karjalan valistajien yhteinen juhla
Pe 1.11. klo 18  vigilia
la 2.11. klo 10 liturgia
la 16.11. klo 18 vigilia
Su 17.11. klo 10 liturgia
la 7.12. klo 18 vigilia
Su 8.12. klo 10 liturgia

KERHOT JA PIIRIT:
 ● Ortodoksiakeskus Sypressi, 

Varuskuntakatu 14, Kouvola
 ● Pyhän ristin kirkko, Kirkon-

mäenkatu 2, Kouvola

 ● Myllykosken tsasouna, Koulutie 
4, Myllykoski

 ● Pietarin ja Paavalin trapesa, 
Isoympyräkatu 20, Hamina

KIRKKOKUOROJEN  
HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen,  
puh. 020 610 0483.
Haminan kuoron harjoitukset 
torstaisin klo 18 Pietarin ja Paava-
lin trapesassa.
Kouvolan kuoron harjoitukset 
keskiviikkoisin klo 18 Ortodoksia-
keskus Sypressissä.

Kuljen ohi merkkien
Kuljen ohi hautausmaan
heidät on saatettu iäisyyteen:

ristinmerkeillä kolmesti 
siunaten

kuljen yössä ohi sammutetun 
kaupungin
heidät on haudattu itseensä:

Kainin merkillä veren 
kohdussa

syntymä ja kuolema kyräilee 
tasangolla
kun jo Ikuisen kirkkaus 
lähestyy ylhäältä

sydänyön luopumisteni 
hetkenä

syntymä ja kuolema sulautu-
vat yhdeksi

taivaan kolminkertaisessa 
valotuksessa.

 ■ Isä Johannes Wuorlinna

HUOM! 1
Seurakunnanneuvoston 
päätöksen mukaisesti kirkol-
liset ilmoitukset keskitetään 
analogi-lehteen, seurakun-
nan kotisivuille ja sähköpos-
ti-ilmoitteluun. Jos haluat, 
että Sinulle tulee viikoittain 
sähköpostia seurakunnaltasi, 
ilmoitathan sähköposti-
osoitteesi Ortodoksiakeskus 
Sypressiin sähköpostiosoit-
teeseen: hamina@ort.fi

HUOM! 2
Isä leon loma- ja vapaapäivi-
nä hänen sijastaan papillisissa 
tehtävissä voi soittaa parillisi-
na viikkoina isä artolle, puh. 
044 017 1716 ja parittomina 
viikkoina isä Jukalle,  
puh. 0206 100 484.
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HaMInan ORtODOKSInEn SEURaKUnta
Ortodoksiakeskus Sypressi, Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola,  
avoinna ti ja pe klo 9–14 ja ke ja to klo 9–13, 
puh. 0206 100 480, fax 0206 100 482 
www.ort.fi, hamina@ort.fi
Kirkkoherra Leo Huurinainen, puh. 0206 100 481, leo.huurinainen@ort.fi
Kanttori Kari Päivinen, puh. 0206 100 483, kari.paivinen@ort.fi
Seurakuntasihteeri Liisa Eerola, puh. 0206 100 480, liisa.eerola@ort.fi
Pietarin ja Paavalin kirkon ja trapesan vahtimestari  
pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Myllykosken tsasounan vahtimestari Tamara Lamponen, puh. 050 088 4930
Seurakunnan vahtimestari Jaana Juka,  
puh. 0206 100 485, jaana.juka@pp.inet.fi

MUU PaPIStO
Rovasti Martti Honkaselkä, puh. 044 306 4900,  
martti.honkaselka@pp.sonera.net
Rovasti Arto Leskinen, puh. 044 017 1716, arto.leskinen@edukouvola.fi 
Pastori Johannes Wuorlinna, puh. 050 589 9011, jouko.wuorlinna@gmail.com
Pastori Vassi Livio, puh. 040 752 7727, vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Ville Kiiveri, puh. 040 962 0063, ville.kiiveri@ort.fi
Pastori Jukka Jauhiainen, puh. 0206 100 484, jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
Ylidiakoni Jyrki Härkönen, puh. 050 350 1495.

Haminan seurakunnan liike- ja vuokratalon (Isoympyräkatu 20, Hamina) 
isännöinnistä vastaa: Isännöitsijätoimisto REalIa, Kaivokatu 3, 49400 Hamina. 
Isännöitsijä Jorma Pekkola, puh. 010 228 7840 tai 050 087 5815.

Yhteystiedot:

LASTEN LAULUKERHO
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa 
joka toinen torstai klo 18. Iana 
lang, puh. 044 377 8457.

HAMINAN DIAKONIAPIIRI
Sunnuntaisin liturgian jälkeen Pie-
tarin ja Paavalin trapesassa, puh. 
050 380 9828 tatiana Pitkänen.

VENÄJÄNKIELINEN KERHO
Sunnuntaisin liturgian jälkeen 

 ● 3.11. Kouvola ja klo 14 Hamina
 ● 1.12. Hamina ja klo 14 Kouvola

lisätiedot isä Pavel Pugovkin, puh. 
0206 100 295.

ORTODOKSIAPIIRI
lahja Wartiainen puh. (05) 371 3434
torstaisin klo 18 Ortodoksiakeskus 
Sypressissä 14.11. ja 12.12. aihee-
na on vigilia ja pyhän Johannes 
Krysostomaksen liturgia. Kaikki 
ovat tervetulleita!

KOUVOLAN LASTENKERHO
Marja-leena Jaakkonen  
puh. 040 774 6690
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa 
klo 18–19.30 maanantaisin 28.10., 
11.11., 25.11. ja 9.12. nikolaos-juh-
la 6.12.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Irma leimulahti puh. 040 587 8798
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa 
keskiviikkoisin klo 10–13.

IKONIPIIRI HAMINASSA
Pietarin ja Paavalin trapesassa kes-
kiviikkoisin klo 18, Ritva Koverola 
puh. 040 837 5909.

IKONIPIIRI KOUVOLASSA
Ritva Koverola, puh. 040 837 5909
Ortodoksiakeskus Sypressissä 
lauantaisin

 ● 9.11. ja 16.11. klo 10–15
 ● 30.11. klo 11–14
 ● 14.12. klo 10–15

Ortodoksiakeskus 
Sypressissä
TAIDENÄYTTELY 16.8.–31.10.
taiteilija timo Vuorikosken maa-
lauksia ja piirustuksia Raamatun 
Joonan kirjaan liittyen. näyttely 
avoinna arkisin ti ja pe klo 9–14; 
ke ja to klo 9–13.

JOULUBASAARI 
sunnuntaina 1.12.

Ortodoksiakeskus Sypressi 
avoinna klo 12–16. toimintapiiri-
en myyntipöydissä leivonnaisia 
ja jouluisia tavaroita. arpajaiset. 
tarjoilua

NIKOLAOS-JUHLA  
KOUVOLASSA
nikolaos-juhla Kouvolassa pe 6.12. 
liturgian jälkeen. lastenkerholai-
set esittävät ohjelmaa. nikolaos 
vierailee juhlassa.

Entiset tiistaiseuralaiset 
Pyhän ristin kirkon 
vuosijuhlassa. 
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Isä Arto pitää rukous-
hetken Taiteiden Yön 
näyttelyn avajaisissa 
16.8. Ortodoksiakeskus 
Sypressissä.
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Taiteilija Timo Vuorikoski 
esitelmöi taidenäyttelyn-
sä avajaisissa Taiteiden 
Yönä Ortodoksiakeskus 
Sypressissä.
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Pyhän ristin kirkon 
vuosijuhla 14.9.
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Pyhän ristin kirkon vuosi-
juhlakahvit 14.9.
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Vaatimattomuuden 
kauneus

A
ikamme tehokkuutta ja yksilökeskeisyyttä palvova maa-
ilma pyrkii kaikin tavoin edistämään ”omaa itseään” ja 
”omia saavutuksiaan” voimakkaasti esille tuovia ihmisiä, 
ja muut jäävät tässä armottomassa kilpailussa heidän jal-

koihinsa. - Ja kuitenkin todelliset johtajat, tiedemiehet, taiteilijat 
ovat vaatimattomia oman itsensä ja saavutuksiensa suhteen eivät-
kä tee niistä numeroa, vaan näkevät niiden kasvavan menneitten 
ja nykyisten sukupolvien yhteisten ponnistusten pohjalta. Vaati-
maton ihminen näkee sen, etteivät hänen saavutuksensa ole pel-
kästään hänen itsensä aikaansaamia, vaan syvimmillään niissä 
on aina kysymys lahjasta: yhteisen kokemuksen, työn ja oivalta-
van viisauden lahjasta, jonka Jumala on meille antanut. Ainoas-
taan nöyrä ja vaatimaton ihminen, joka ei ole täynnä omaa itseään 
ja erinomaisuuttaan, pystyy näkemään syvälle elämän mysteeriin 
ja ammentamaan sieltä viisautta niin omaa kuin muidenkin elä-
mää varten... viisautta, jota kukaan ei voi yksinään omistaa, vii-
sautta, jonka tarkoituksena ei ole taloudellinen rikastuminen, 
vaan toisten ihmisten vilpitön ja pyyteetön auttaminen. Mutta tä-
mä maailma on täynnä älykkäitä ihmisiä, joilta kuitenkin puuttuu 
tämä todellinen viisaus, joka avautuu ainoastaan vaatimattomuu-
den ja nöyryyden kautta... Ja kuitenkin, kuten Dostojevski hyvin 
syvällisesti ja kristillisesti tämän asian ilmaisee: ”Nöyrä, palvele-
va rakkaus on suurin voima maailmassa.” 

 ■ Isä Markus Aroma

Hämeenlinnan kirkko 
pyhän aleksanteri nevskin ja  
pyhän Johannes Krysostomoksen muistolle, Erottajakatu 2.
Isännöitsijä: Sven Wessman, puh. 040 757 5228

Ahveniston kirkko vanhalla hautausmaalla (Keskussairaalaa vastapäätä)  
pyhän Johannes Kastajan mestauksen muistolle 
Isännöitsijä: Sven Wessman, puh. 040 757 5228

Forssan toimintakeskus pyhittäjä Serafim Sarovilaisen muistolle,  
Keskuskatu 10, isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465

Pyhäköt:

Jumalanpalvelukset
HÄMEENLINNA

MaRRaSKUU
Karjalan valistajat
la 2.11.  klo 10  liturgia
klo 16  ekumeeninen hartaus Vanhalla hautausmaalla
klo 17  isä Gaiuksen puolivuotismuistopalvelus kirkossa
Su 3.11.  klo 10  liturgia
la 9.11.  klo 17  vigilia
Su 10.11.  klo 10  liturgia (slaavi-suomi)
la 16.11.  klo 17  vigilia
Su 17.11.  klo 10  liturgia
Jumalan äidin temppeliin tuominen
Ke 20.11.  klo 18  vigilia
Koululaisliturgia
to 21.11.  klo 9
aleksanteri nevski
la 23.11.  klo 10  liturgia
Su 24.11.  klo 10  liturgia
la 30.11.  klo 17  vigilia

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia /RaDIOIntI
Pyhä nikolaos / itsenäisyyspäivä
Pe 6.12.  klo 10  liturgia
la 7.12.  klo 17  vigilia
Su 8.12.  klo 10  liturgia
Marttyyri Lucia
Pe 13.12.  klo 17.30  Lucian-päivän ehtoopalvelus ja kulkue (AHVENISTON 
KIRKKO)
La 14.12.  klo 17  vigilia
Su 15.12.  klo 10  liturgia, seurakunnan yhteinen puurojuhla

FORSSAN TOIMINTAKESKUS
Keskuskatu 10, Forssa, isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465
Su 27.10.  klo 10  liturgia
Su 10.11.  klo 10  liturgia

Forssan palvelusten jälkeen on kirkkokahvit. 

LAMMI, ATHOS-SÄÄTIÖN TOIMINTAKESKUS, os. Ronninkuja 56
la 26.10.  klo 8  liturgia ja kirkkokahvit
la 21.12.  klo 8  liturgia ja kirkkokahvit

HäMeeNliNNAN SeurAKuNTA
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Huom! Puhelinnumerot ovat osittain vaihtuneet.
Kirkkoherranvirasto: avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12
Matti alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna, hameenlinna@ort.fi,  
puh. 050 312 0035, fax (03) 616 5248
 Kirkkoherra Markus Aroma, maukku@hotmail.com,  
puh. 050 408 7855 (virkahuone), 050 441 6861
 Isä Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272
 Kanttori Leena Lomu, leena.lomu@ort.fi, puh. 040 707 6715
 Ortodoksiopetus vs. lehtori TM Mikko Junes,  
mikko.junes@hameenlinna.fi, puh. 050 341 4348

Yhteystiedot:
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Hämeenlinnan kirkko.

HäMEENLINNAN 
 PERHEUUTISIA  
29.7.–25.9.2013

Seurakuntaan muuttaneita  
ja liittyneitä 2

Seurakunnasta pois muuttaneita  
ja eronneita 16

Ikuinen muisto 1

Kastettuja 2
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Toimintaa

aloitamme klo 17.30 ehtoopal-
veluksella pyhää luciaa muis-
taen ahveniston kirkossa, jonka 
jälkeen siirrymme kulkueena 
laulamaan valon sanomaa sisä-
tautiosastolle Keskussairaalaan. 
tilaisuudesta tarkemmin kuoro-
harjoituksissa. 

Forssan toimintakeskus  
(Keskuskatu 10)
Kuoroharjoitukset pidetään 
ennen paikkakunnalla toimitet-
tavaa liturgiaa su 27.10. ja 10–11. 
klo 9 Delina-salissa. Harjoituksissa 
käydään läpi palveluksessa laulet-
tavat vaihtuvat tekstit.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien 
Perintösäätiön keskuksessa 
Ronnin kylässä (Kaunisniementie 
415, 16900 lammi/ Ronninkuja 
56, 16980 Ronni) toimitetaan 
la 26.10 liturgia jo klo 8. Kuoro-
harjoitukset pidetään klo 7.15 
ennen palvelusta ruokailutilassa. 
Seuraava palvelus toimitetaan la 
21.12. 

Läyliäisten leirikeskuksessa, 
Lopella

 ● Su 22.12. klo 9 harjoitellaan 
vaihtuvat tekstit kirkossa klo 10 
ennen liturgiaa.

Kanttori leena lomu on joululo-
malla 27.12.–3.1.

Toimintaa lapsille,  
nuorille ja  
lapsiperheille:

Sinapinsiemen- eli Pyhäkerho
Kerhoa vetää Klaudia Honkamäki, 
puh. 044 525 2100. Sinapinsie-
menkerho kokoontuu pääsään-
töisesti kuukauden ensimmäisenä 
sunnuntaina kirkon eteisen 
sivuhuoneessa. Pyhäkerhossa 
luetaan jokin raamatunkertomus, 
piirrellään tai askarrellaan ja 
opetellaan kirkon tapoja. Kerhoon 
ovat tervetulleita kaikenikäiset, ja 
pienimmät voivat tulla yhdessä 
aikuisen tai isomman sisaren 
kanssa. Kerho alkaa klo 10 ja sieltä 

tullaan kirkon puolelle noin klo 
10.45, jonka jälkeen vanhemmat 
voivat viedä lapsensa ehtoolli-
selle. 

 ● 3.11. ja 1.12. 
tervetuloa perhekirkkoon!

Lasten- ja perhekerho 
Kerhon toiminnasta vastaa leena 
lomu. Kerhoon voi tulla joko 
yhdessä lasten / vanhempien / 
isovanhempien tai vaikka kum-
min kanssa. Kouluikäiset lapset 
pärjäävät ilman huoltajaakin. 
Kerhossa askarrellaan, laulellaan 
ja leikitään. Kerho kokoontuu 
seurakuntakodilla kerran kuu-
kaudessa lauantaisin klo 10–12 
seuraavasti:

 ● 16.11. ja 14.12. klo 10–12. 
Mikäli sattuu olemaan hauta-
jaisia tai muita seurakunnallisia 
menoja, kerho joudutaan tuolloin 
perumaan, joten seuratkaa myös 
nettisivujamme: http://www.
ort.fi/hameenlinna. tervetuloa 
kerhoilemaan!

Lucia-laulukerho 
Ohjaajana leena-kanttori. lapsille 
ja nuorille tarkoitettu laulukerho 
kokoontui alkusyksystä keski-
viikkoisin klo 16–17. Marraskuun 
alusta kerho ”epäsäännöllistyy” 
– ei kokoonnu keskiviikkoisin 
vaan erikseen sovittuina iltoina, 
harjoitukset pidetään seurakun-
takodilla.
loppusyksyn harjoituspäivät:

 ● Ke 23.10. klo 16–17, yleisimpiä 
kirkkolauluja tutuksi

 ● Su 17.11. klo 16–17.30, lu-
cia-laulujen harjoittelua

 ● Su 8.12. klo 16–17.30, teemana 
lucia ja puurojuhlaesitys 

 ● Pe 13.12. klo 16 kokoonnutaan 
seurakuntakodille (rooliasut), 
josta siirrytään viiden aikaan 
perinteiseen lucia-tapahtumaan, 
pe 13.12. klo 17.30 ehtoopalvelus 
ahveniston kirkolle ja kynttiläkul-
kue keskussairaalalle. Kirkko on 
kylmä, joten varatkaa lämpimästi 
vaatetta päällenne!

 ● Su 15.12. klo 10 liturgia ja seu-
rakunnan puurojuhla, jossa myös 
tämän kerhon esitys. tervetuloa 
laulamaan! s

TIISTAISEURA
Pj. Sven Wessman, puh. 040 757 
5228
tiistaiseura kokoontuu seurakun-
takodilla, Matti alangon katu 11 
a, ellei toisin mainita. tiistaiseu-
raillat alkavat kello 17 alkuhartau-
della ja kahvituksella. Kirkkoillat, 
vigiliat ja liturgiat pääkirkossa, 
Erottajakatu 2, Hämeenlinna.

 ● ti 5.11. Pyhä Syke – kirkon 
kaunistamiseksi, Isto Halinen

 ● Su 10.11. Isänpäivän kirkkokah-
vit liturgian jälkeen seurakunta-
kodilla

 ● ti 19.11. Kristilliset symbolit 2, 
Marianne Kantonen

 ● ti 3.12. Koljadat – ortodoksisia 
joululauluja, leena lomu
tervetuloa mukaan!

IKONIPIIRIT
Hämeenlinnan ikonipiiri
Op. Pasi-Mikael Huovinen, puh. 
041 576 6143, art.enkeli@gmail.
com. Ikonipiiri kokoontuu seura-
kuntakodilla (Matti alangonkatu 
11 a) seuraavasti: 

 ● Ma 30.9., pe 11.10., pe 18.10., 
pe 1.11., ma 4.11. ja pe 15.11. 

 ● Päiväryhmä kokoontuu klo 14–
17 ja iltatyhmä klo 17.30–20.30.

Forssan ikonimaalauskerho
Op. Pasi-Mikael Huovinen, puh. 
041 576 6143, art.enkeli@gmail.
com

 ● Ikonikerho kokoontuu la–su 
12.–13.10., 2.–3.11. ja 16.–17.11. 
(varalla 7.–8.12.). Kokoontumiset 
Ystävän Kammarilla (Hämeentie 
5) klo 10–15.30. 
Forssan piiriin ei valitettavasti 
enää mahdu uusia maalareita.

Lopen ikonimaalauspiiri 
Op. tarja tarima, puh. 040 541 
3901, tarja.tarima@tikkurila.com, 
läyliäisten koululla (Koulutie 1, 
12600 läyliäinen), järjestäjänä 
lopen kansalaisopisto.

toinen intensiivikurssi on 
25.–27.10. (pe–su):

 ● Pe klo 17.30–20.45, la ja su klo 
10–16.30.
Mikäli oppilas pystyy osallistu-
maan vain toiseen kurssiin, sekin 
on mahdollista. toisella kurssilla 
jatkamme oppilaan valitseman 
ikonin maalausta. Painopiste on 
kasvomaalauksessa.

Lammilla on ainutlaatuinen 
tilaisuus ikonimaalareille, jonne 
kannattaa tulla kauempaakin! 
Kreikkalainen tunnettu ja arvos-
tettu ikonimaalari Konstantinos 
Ksenopoulos tulee pitämään 

Säätiön Keskuksessa ikonimaa-
lauskurssin 20.–30.11. Kurssille 
otetaan sekä aloittelevia että har-
jaantuneempia ikonimaalareita. 
aloittelijoiden teemana kurssilla 
on Käsittä tehty Kristus (”mandi-
lion”) ja pidemmälle ikonimaala-
uksessa ehtineiden puolestaan 
Jumalanäiti elävöittävä lähde. 
Kurssimaksu on 790 € (sisältää 
opetuksen, majoituksen, ruoan, 
opetusmateriaalin pohjustetun 
ikonilaudan, värit). Kurssista saa li-
sätietoja ja sinne voi ilmoittautua 
sähköpostin kautta osoitteeseen: 
info(at)athossaatio.fi tai puheli-
mitse 050 441 2036.

KUOROTOIMINTA
tM, kanttori leena lomu, puh. 
040 707 6715, leena.lomu@ort.fi

Kirkkokuoro 
Kuoroharjoitukset pidetään keski-
viikkoisin srk-kodilla klo 17–19. 

Laululintuset
Kirkkolaulua kaikille halukkail-
le laulutaidosta riippumatta. 
lauletaan jumalanpalveluksissa 
käytettäviä yhteislauluja ja harjoi-
tellaan äänenkäyttöä. laululintu-
set kokoontuvat pääsääntöisesti 
parillisen viikon keskiviikkona 
klo 16 seurakuntakodilla (ennen 
kirkkokuoron harjoituksia).

 ● Syyskauden kokoontumispäi-
vät: 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. 
(mahdollisista tulevista poikkeuk-
sista ilmoitetaan netissä ja kirkon 
ilmoitustaululla).
Kaikki laulamisesta kiinnostuneet 
tulkaa tutustumaan. 

Lucia-kuorokerho
lapsille ja nuorille tarkoitettu lau-
lukerho kokoontui alkusyksystä 
keskiviikkoisin klo 16–17. Marras-
kuun alusta kerho ”epäsäännöllis-
tyy” – ei kokoonnu keskiviikkoisin 
vaan erikseen sovittuina iltoina, 
harjoitukset pidetään seurakun-
takodilla.
loppusyksyn harjoituspäivät:

 ● Ke 23.10 klo 16–17, yleisimpiä 
kirkkolauluja tutuksi

 ● Su 17.11. klo 16–17.30, lu-
cia-laulujen harjoittelua

 ● Su 8.12. klo 16–17.30, teemana 
lucia ja puurojuhlaesitys 

 ● Pe 13.12. klo 16 kokoonnutaan 
seurakuntakodille (rooliasut), 
josta siirrytään viiden aikaan 
perinteiseen lucia-tapahtumaan. 
Kirkko on kylmä, joten varatkaa 
lämpimästi vaatetta päällenne!

 ● Su 15.12.vietetään seurakun-
nan puurojuhlaa, jonne toivotta-
vasti saadaan laulukerhon esitys. 

Lucian päivänä pe 13.12. kaikki 
kuorolaiset ovat tervetulleita. 

Ryhmä konstantinopo-
lilaisia nuoria vieraili 
arkkipiispa Leon kutsusta 
Suomessa elokuun lopulla. 
Vieraat piipahtivat myös 
Hämeenlinnassa osallistuen 
29.8. Ahveniston kirkon 
praasniekkaan. Kuvassa 
vasemmalta Ilias, Elpide, 
Eeva, Eleni, Kalliopi, 
Filippos ja Basileios 
matkanjohtajansa diakoni 
Gregorioksen seurassa.
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KOTKAN SeurAKuNTA

Tapahtumat kutsuvat 
kaikkia mukaan

S
eurakunta viettää syksyllä Tiistaiseuran 60-vuotisjuh-
lia. Kokoonnumme kaikki liturgiaan piispa Arsenin joh-
dolla. Seurakuntasalilla on tämän jälkeen juhla ja yhtei-
nen ruokailu. Kirkon vuosijuhlana, Nikolaoksen päivänä 

6.12. on myös yhteinen juhla liturgian jälkeen salilla.
Seurakunnan diakonia jakoi syyskuussa eu-ruoka-apua yli 

250 kotkalaiselle kotitaloudelle. Tämä tapahtui kolmen tun-
nin aikana. Kiitos kaikille auttamassa olleille! 

Kaikki seurakunnan toimintapiirit ovat käynnistyneet. uu-
tena toimintamuotona on päiväaikaan kokoontuva äiti–lap-
si-kerho.

Jumalanpalvelukset ja yhteiset tilaisuudet sekä tapahtumat 
kutsuvat kaikkia mukaan. 

Tavataan kirkossa!
 ■ Isä Alexander Hautamäki

Jumalanpalvelukset
Palvelusten toimittajat: 
Papisto: alexander Hautamäki
Kanttori: Katarine lehtomäki

KOtKa, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

lOKaKUU
la 26.10.  klo 18  ehtoopalvelus
Su 27.10.  klo 10  liturgia, piispa arseni ja papisto
Ke 30.10.  klo 13  moleben, Sl

MaRRaSKUU 
la 2.11.  klo 10  liturgia
Ke 6.11.  klo 13  moleben, Sl
la 9.11.  klo 18  vigilia, Sl
Su 10.11.  klo 10  liturgia, Sl
Ke 13.11.  klo 13  moleben, Sl
la 16.11.  klo 18  ehtoopalvelus
Ke 20.11.  klo 13  moleben, Sl
Ke 20.11.  klo 18  vigilia
to 21.11.  klo 10  liturgia, koululaiskirkko
la 23.11.  klo 18  vigilia
Su 24.11.  klo 10  liturgia
Ke 27.11.  klo 13  moleben, Sl

JOUlUKUU 
Ke 4.12.  klo 13  moleben, Sl
to 5.12.  klo 18  vigilia
Pe 6.12.  klo 10  vedenpyhitys, liturgia, ristisaatto, 
  kirkon vuosijuhla
la 7.12.  klo 18  vigilia, Sl
Su 8.12.  klo 10  liturgia, Sl
Ke 11.12.  klo 13  moleben, Sl

lOVIISa PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN  
KASANILAISEN IKONIN KIRKKO

MaRRaSKUU
Su 3.11.  klo 10  liturgia
la 9.11.  klo 10  liturgia Sl

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia
la 7.12.  klo 10  liturgia, Sl

Kotkan kirkko Pyhän nikolaoksen muistolle, Isopuisto, Kotka,   
puh. (05) 212 767, pääkirkon isännöitsijä Valery Kayava, puh. 044 546 0252.
Metsolan tsasouna Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna Metsolan 
hautausmaalla, toukolantie, Kotka, tsasounanisännöitsijä Valery Kayava,  
puh. 044 546 0252
Loviisan kirkko Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle, Itäinen 
tullikatu 17, loviisa, kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461
Loviisan avokappeli Pyhän Serafim Sarovilaisen muistolle loviisan hau-
tausmaalla, läntinen Harjukatu, loviisa, hautausmaan isännöitsijä Johannes 
Karhu, puh. 040 952 6461

Pyhäköt:

KOTKAN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 
 2.8.–29.9.2013

TERVETULOA SEURAKUNTAAN  14 KASTETUT  4

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka,
avoinna ti–to klo 10–13, puh. (05) 212 490, fax (05) 216 449,  
kotka@ort.fi, www.ort.fi / Seurakunnat / Kotka
Nikolaos-sali, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka,
puh. (05) 212 482. nikolaos-salia vuokrataan erilaisiin 
tilaisuuksiin, puh. (05) 212 490.
Kirkkoherra: pastori alexander Hautamäki, puh (05) 213 157, 0500 480 269,  
alexander.hautamaki@ort.fi
Kanttori: Katarine lehtomäki, puh. 050 359 4823
Seurakuntaemäntä: Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096;  
seurakuntasali: puh. (05) 212 482
Kotkan Pyhän nikolaoksen kirkon vahtimestari: Vesa lehtomäki,  
puh. (05) 212 490
Muu papisto:  
rovasti Veikko lisitsin, puh. 050 597 7349, veikko.lisitsin@gmail.com
pastori Pavel Pugovkin, puh. 0206 100 295, pavel.pugovkin@ort.fi

Toimintaa
ÄITI–LAPSI-KERHO
Kotkassa on perustettu äiti–lap-
si-kerho, kokoontumiset maanan-
taisin päivällä nikolaos-salissa. 
lisätietoja kanttori Kati.

KOTKAN TIISTAISEURA
Kokoontuu nikolaossalissa tiis-
tai-iltaisin klo 17.

 ● tiistaiseuran 60-vuotisjuhlat 
27.10., liturgia klo 10, minkä 

jälkeen ruokailu salilla.
 ● 5.11. kanttori Katarine lehto-

mäki: Ortodoksinen symboliikka
 ● 19.11. isä Veikko lisitsin: teoria 

ja käytäntö ortodoksin elämässä
 ● 3.12. joululaulu- ja askarteluilta
 ● 6.12. kirkon praasniekka

LOVIISAN TIISTAISEURA
Kokoontuu tiistaisin klo 13 lovii-
san kirkon kerhohuoneessa.

 ● 5.11. kanttori Katarine lehto-

KOTKAN SeurAKuNTA
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mäki: Ortodoksinen symboliikka
 ● 19.11. isä alexander: autuuden 

lauseet 
 ● 3.12. joululaulu- ja askartelu-

hetki

TORSTAIKERHO
Kokoontuu nikolaos-salilla klo 12 
28.11.

KARHULAN ORTODOKSIT
Kokoontumiset Karhulan kodinta-
lolla klo 15 5.11. ja 5.12.

IKONIKERHO 
Kokoontuu seurakunnan kerho-
huoneessa viikoittain. lisätietoja 
virastolta.

KIRKKOKUORO
Kokoontuu seurakuntasalilla tors-
taisin klo 17 venäjänkielinen ja 
18–19 suomenkielinen. lisätietoja 
kanttori Katilta.

Kotkan Tiistaiseura 60 vuotta
Kotkan Tiistaiseuran perusta-
misesta on tullut tänä vuonna 
kuluneeksi 60 vuotta. Tiistai-
seuran toiminnan tavoitteena 
on tukea jäsentensä uskonnol-
lista elämää, kasvattaa ja vah-
vistaa ortodoksista identiteet-
tiä uskomme perusteita opiske-
lemalla. 

Kotkan tiistaiseura perusta-
va kokous pidettiin helmikuun 
24. päivänä 1953 opettaja Ma-
ria Haikosen kotona. Hänet 
valittiin myös seuran ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi. 
Seuran jäseniksi liittyivät kaik-
ki perustavassa kokouksessa 
olleet seurakuntalaiset, joita oli 
paikalla Johannes Usvamo, 
Nadja Usvamo, Boris Usva-
mo, Georg Iltola, Maija 
Hankasalo, Mirjam Huuh-
tanen, Maria Haikonen, 
Antti Hartikainen ja Paula 
Seise. 

Nykyjään jäsenistömme on 
melko ikääntynyttä, pääosin 
eläkeläisiä. Toimintaa on kui-
tenkin aktiivista edelleen. Tiis-
taiseurailtoihin on kokoonnut-
tu joka toinen viikko talvikau-
tena. Tilaisuudet on aloitettu 
rukoushetkellä, ja ne ovat myös 
päättyneet rukoukseen. iltojen 
ohjelmat ovat muodostuneet 
ortodoksisuuteen liittyvistä 

opetuksista ja erilaista luen-
noista. 

Diakoniatyö, hyväntekeväi-
syys- ja avustustoiminta on 
Tiistaiseuran keskeisintä toi-
mintaa. Se ulottuu kirkon kau-
nistamisesta seurakunnan ja 
sen jäsenten avustamiseen sekä 
kansainvälisen avustustyöhön. 
Viime vuonna osallistuimme 
mm. sukkaprojektiin, jossa 
seurakunnan jäsenten kutomia 
villasukkia lähetimme Kreik-
kaan kahteen luostariin. 

Kotkan Tiistaiseuralla on ol-
lut valtakunnallisten tapahtu-
mien järjestelyvastuu kaksi 
kertaa vuosina 1973 ja 1989. 
Tällöin PSHV:n vuosikokous ja 
vuosijuhla on pidetty Kotkassa. 
Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
suoritettujen vigilia- ja liturgia-

palvelusten lisäksi kummalla-
kin kerralla oli juhlapaikkana 
kirkon naapurissa oleva Toivo 
Pekkasen koulu. 

Tiistaiseuran järjestämät 
matkat ovat aina olleet kohteil-
taan ortodoksiseen uskoon liit-
tyviä. Matkoja on seuran toi-
minnan aikana tehty useisiin 
lähiseurakuntiin, ja kotimaan 
rajat on ylitetty monesti. Mat-
kat ulkomailla ovat suuntautu-
neet Venäjälle, ruotsiin, Kio-
vaan, riikaan. On myös nähty 
Jäämeren rannat ja Tanskan 
salmet. Viime vuosina matkat 
on järjestetty yhdessä seura-
kunnan kanssa, ja ne ovat 
suuntautuneet Valamoon, kult-
tuurikeskus Sofiaan sekä on 
vierailtu Helsingissä ja lap-
peenrannassa. 

Tiistaiseurassa on juhlittu 
aiemmin omia 20-, 30-, 40-, 
45-, ja 50-vuotisjuhlia. Juhlissa 
on muisteltu menneitä kuvien, 
historiikin ja keskustelujen 
avulla. erikoisen juhlava oli 
24.10.2003 pidetty 40-vuotis-
juhla, jonka juhlaliturgian toi-
mitti metropoliitta Tiihon pa-
piston avustamana. Pääjuhla ja 
lounas olivat silloin seurakun-
tatalolla. 

Tänä vuonna lokakuun 27 
päivä juhlitaan tiistaiseuram-
me 60-vuotista taivalta. Juhla-
liturgian toimittaa piispa Ar-
seni papiston avustamana ja 
pääjuhla pidetään Nikolaossa-
lissa liturgian jälkeen. Juhlaan 
toivotetaan tervetulleeksi enti-
set ja nykyiset tiistaiseuralaiset 
perheineen sekä seurakunnan 
jäsenet. 

 ■ Birgit Salmenhaara 
Kotkan tiistaiseuran sihteeri 

LASTEN MUSIIKKIKERHO
Kokoontuu lauantaisin ennen 
vigiliaa klo 16.30 nikolaos-salilla. 
lisätietoja kanttori Katilta.

 ● 9.11. ja 23.11.

RÖNKYJÄT-mieslauluryhmä
Yhteystiedot kirkkoherranviras-
to, puh (05) 212 490. tervetuloa 
laulamaan!

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Keskiviikkoisin 30.10., 13.11. ja 
4.12. klo 11–12 nikolaos-salilla, 
hinta 1 €.

NÄYTTELY
”Kirkollisia tekstiilejä ja esineitä 
Kotkan Pyhän nikolaoksen kir-
kosta .”  näyttely avoinna tiistai–
torstai klo 10–13 sekä erikseen 
sovittuina ajankohtina ryhmille 
nikolaos-salissa. tervetuloa!

Juhannuksena Vesa Lehtomäki ja Valeri Kayjava paikkasivat ilkivallan kohteeksi joutuneita 
kirkon pylväitä.

Kotkan tiistaiseuran alkuaikoja. Tiistaiseura 
vanhalla seurakuntatalolla vuonna 1956. 
Toinen vas. Mikko Kuikka, sitten Valentin 
Arpula, Boris Saarentaa, rouva Urjansuo ja 
kirkonisännöitsijä Urjansuo, neiti Hoffner. 
Takana seisomassa vas. Martta Kuikka ja 
Maria Haikonen. s
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Seurakunnan lastenleiri 
luovissa leiriläisen silmin
Heinäkuisena tiistaina alkoi 
kauan odotettu leiri luovissa. 
Saavuimme leirille yhdeksältä 
aamulla, ja ensimmäiseksi 
veimme omat tavarat huonee-
seen. Aloitimme leirin aamupa-
lalla. Tämän jälkeen menin 
moikkaamaan kavereita, ja aloi-
timme yhdessä pingiksen pelaa-
misen. Myöhemmin päivällä oli 
vielä tutustumisleikkejä, leiri-
alueen siunaus, jonka toimitti 
isä Alexander. illalla saunoim-
me kunnon löylyjen kera ja uim-
me viileässä merivedessä. 

Keskiviikkona aamuherätys 
oli yhdeksältä ja heti sen jäl-
keen lipunnosto, jonka minä ja 
Hannu saimme tehdä. Tämän 
jälkeen menimme aamupalalle. 
Sitten oli vapaa-aikaa, jolloin 
sai tehdä kaikkea kivaa, soudel-
la, meloa kanootilla, pelata eri-
laisia pelejä tai muuten vaan ol-
la. Myöhemmin oli Orvon nik-

karinurkka, jossa jokainen sai 
nikkaroida itselleen jakkaran. 
Päivällä käytiin vielä uimassa 
ja saunassa. illalla askarreltiin 
hauskoja avaimenperiä sekä 
korupurkkeja. 

Torstaina oli lipunnoston ja 
aamupalan jälkeen vuorossa lei-
riolympialaiset, jossa pelasim-
me kavereiden kanssa minigol-
fia. Tämän jälkeen olikin vuo-
rossa koppipalloa. uimisen ja 
saunomisen jälkeen ruokailim-
me, ja tämän jälkeen pitikin pa-
kata jo omat tavarat. leirin 
päätteeksi oli vielä loppukahvit, 
ja sitten lähdimmekin kotiin.

leirillä ruoka oli erityisen 
hyvää, kiitos siitä emännille, 
kiitos myös isä Alexanderille ja 
kaikille ohjaajille. Tämä leiri on 
kyllä varmasti monen meidän 
leiriläisen mielestä yksi kesän 
kohokohta.

 ■ Aino Jauho

Isä Alexander siunaamassa leirialuetta. 

Leiriläiset 
Elvi ja Tinka 
lähdössä soute-
lemaan.

KOTKAN SeurAKuNTA
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Tapahtumia seurakunnassa:
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Tiistaina 6. elokuuta Kristuksen kirkastumisen juhlaliturgian jälkeen isä Alexander kutsui 
kirkkoväen kahville pappilaan. Kahvit nautittiin kauniissa kesäsäässä pappilan terassilla.
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Anita Osola ja Lyydia Lecklin ihailemassa isä Alexanderin kädenjälkiä pappilan pihamaalla.
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Su 25. elokuuta radioitiin sunnuntain liturgia Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkosta. Kuvassa 
kirkkokuorolaiset kanttori Katin johtamana. 
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 ● lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
 ● Heinola, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko,  

 Hämeenkatu 6,  puh. 020 610 0461
 ● Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko, tšasounakuja 1,  

 puh. 020 610 0460
 ● Kausala, neitsyt Marian syntymän tšasouna,  

 Keskikatu 4,  puh. 020 610 0462

Pyhäköt:
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Ekumenia näkyvillä

L
okakuun toisena sunnuntaina vietettiin ekumeenista lä-
hetyspyhää ja lokakuun lopussa ekumeenista vastuuviik-
koa. Tänä vuonna lähetyspyhän teemana oli ”Jeesuksen 
lähettiläät”, joka toi esille seurakunnassammekin esille 

tulevan tarpeen yhteisestä työn tekemisestä ja talkoohengestä. 
Se antaa mahdollisuuden syventää omaa tuntemusta lähetys-
työstä, ja sen kautta voi löytää uuden näkökulman oman kirk-
komme lähetystyöhön. 

Filantropia ry on ortodoksisen kirkon lähetys- ja avustus-
järjestö, mutta järjestön nimi tuntuu välillä olevan seurakun-
talaisille täysin vieras. lähetystyön tekeminen ei ole nyky-
maailmassa helppo asia. Kirkon strategiassa puhutaan kirkon 
perustoiminnoista ja arvoista sekä niiden jalkauttamisesta 
kirkon sisälle seurakuntiin. Kristillisissä seurakunnissa ja 
-yhteisöissä nähdään lähetystyö ja siihen käytettävät keinot ja 
resurssit hyvin erilaisina. Nykyiseen avoimuuden kulttuuriin 
kuuluu, että kirkon perinteisiä työmuotoja ja toimintoja ky-
seenalaistetaan. Tämä näkyy myös lähetystyön tekemisessä. 
Kutsu ilosanoman viemisestä eteenpäin ja sanoma ylösnous-
seesta Kristuksesta on meille kaikille yhteinen. ekumeenisen 
lähetyspyhää voi ajatella vietettäväksi juuri sellaisella tavalla, 
joka kullekin kirkolle ja sen jäsenelle sopii. Se voi kenties olla 
vierailu naapuriseurakunnassa tai toisessa kristillisessä kir-
kossa. 

Seurakuntamme osallistuu lokakuun 27. päivänä ekumeeni-
sen vastuuviikon yhteiseen jumalanpalvelukseen riihimäen 
vanhassa sotilaskirkossa. Mikäli et pääse mukaan jumalan-
palvelukseen, se myös radioidaan. Tässä palveluksessa on 
myös eri kirkkojen lisäksi mukana sotilaspapistoa Kanta-Hä-
meen alueelta kenttäpiispa Pekka Särkiön kanssa. Vastuuvii-
kon teemana on ”Väkivallan markkinat”.

Syksyisin terveisin
 ■ Isä Aki Leskinen

Jumalanpalvelukset

lAHDeN SeurAKuNTA

laHtI, PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO, Harjukatu 5

lOKaKUU
la 26.10.  klo 18  vigilia 
Su 27.10.  klo 10  liturgia 

MaRRaSKUU
la 2.11.  klo 18  vigilia 
Su 3.11.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
Ke 6.11.  klo 17.30  ehtoopalvelus
la 9.11.  klo 18  vigilia 
Su 10.11.  klo 10  liturgia
la 16.11.  klo 18  vigilia, slaavi/suomi
Su 17.11.  klo 10  liturgia, slaavi/suomi, kirkkokahvit 
Ke 20.11.  klo 17.30 ehtoopalvelus 
la 23.11.  klo 18  vigilia
Su 24.11.  klo 10  liturgia 
la 30.11.  klo 18  vigilia

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit 
to 5.12.  klo 18  vigilia 
Pe 6.12.  klo 10  liturgia, pyhä nikolaos Ihmeidentekijä,  
  itsenäisyyspäivä 
la 7.12.  klo 18  vigilia
Su 8.12.  klo 10  liturgia
la 14.12.  klo 18  vigilia
Su 15.12.  klo 10  liturgia 
Su 15.12.  klo 16  ehtoopalvelus ja jouluun valmistautumisen juhla
Ke 18.12.  klo 17.30  ehtoopalvelus 
la 21.12.  klo 18  vigilia, slaavi/suomi
Su 22.12.  klo 10  liturgia, slaavi/suomi, kirkkokahvit

HYVInKää, KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO, tsasounakuja 1

MaRRaSKUU
Pe 1.11.  klo 18  vigilia, Karjalan valistajien juhla
la 2.11.  klo 9  vedenpyhitys ja liturgia, kirkon praasniekka 
Ke 13.11.  klo 18  ehtoopalvelus 
la 16.11.  klo 17  vigilia
Su 17.11.  klo 10  liturgia 
la 30.11.  klo 17  vigilia

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia 
to 5.12.  klo 18  vigilia 
Pe 6.12.  klo 10  liturgia, pyhä nikolaos Ihmeidentekijä,  
  itsenäisyyspäivä 
Su 8.12.  klo 10  liturgia
la 21.12.  klo 17  vigilia
Su 22.12.  klo 10  liturgia 

HEInOla, KRISTUKSEN TAIVAASEEN ASTUMISEN KIRKKO,  
Hämeenkatu 6

Ma Jeesus-rukouspalvelus klo 20, ti akatistos klo 20, keskiviikkoisin 
aamupalvelus klo 9, to ehtoopalvelus klo 20 ja la aamurukous/hetkipal-
velus klo 9.
la 26.10.  klo 18  vigilia
Su 27.10.  klo 10  liturgia

seurakunnan Perheuutisia 1.8.–29.9.2013

Avioliittoon vihityt 2

Seurakuntaan muuttaneita 23

Kirkkoon liittyneitä 6

Seurakunnasta muuttaneita 17

Kirkosta eronneita 4

Kuolonuneen nukkuneita 1 s
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la 9.11.  klo 10  liturgia
la 23.11.  klo 18  vigilia
Su 24.11.  klo 10  liturgia
la 14.12.  klo 10  liturgia

RIIHIMäKI, seurakunnan toimitila Minea, Valtakatu 3
ti 29.10.  klo 18  ehtoopalvelus
Su 10.11.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit
ti 26.11.  klo 18  ehtoopalvelus
Su 15.12.  klo 10  liturgia, kirkkokahvit

KaUSala, NEITSYT MARIAN SYNTYMÄN TSASOUNA, Keskikatu 4
to 24.10.  klo 18  ehtoopalvelus
la 9.11.  klo 9  liturgia
to 28.11.  klo 18  ehtoopalvelus
la 14.12.  klo 9  liturgia

ЛАХТИ, СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, Harjukatu 5 

ОКТЯБРЬ
Сб 26.10.  в 18  всенощное бдение
Вск 27.10.  в 10  литургия

НОЯБРЬ
Сб 2.11.  в 18  всенощное бдение
Вск 3.11.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Ср 6.11.  в 17.30  вечерня
Сб 9.11.  в 18  всенощное бдение 
Вск 10.11.  в 10  литургия
Сб 16.11.  в 18  всенощное бдение, ц.-сл./фин.
Вск 17.11.  в 10  литургия, ц.-сл./фин., церковное чаепитие
Ср 20.11.  в 17.30  вечерня
Сб 23.11.  в 18  всенощное бдение
Вск 24.11.  в 10  литургия
Сб 30.11.  в 18  всенощное бдение

ДЕКАБРЬ
Вск 1.12.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Чт 5.12.  в 18  всенощное бдение
Пт 6.12.  в 10  литургия, Свт. Николая Чудотворца,  
  День независимости
Сб 7.12.  в 18  всенощное бдение
Вск 8.12.  в 10  литургия
Сб 14.12.  в 18  всенощное бдение 
Вск 15.12.  в 10  литургия
Ср 18.12.  в 17.30  вечерня
Сб 21.12.  в 18  всенощное бдение, ц.-слав./фин.
Вск 22.12.  в 10  литургия, ц.-слав./фин., церковное чаепитие

ХЮВИНКЯЯ, ЦЕРКОВЬ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ, tšasounakuja 1

НОЯБРЬ
Пт 1.11.  в 18  всенощное бдение
Сб 2.11.  в 9  водосвятный молебен и литургия,  
  престольный праздник, Память всех  
  Карельских святых 
Ср 13.11.  в 18  вечерня
Сб 16.11.  в 18  всенощное бдение
Вск 17.11.  в 10  литургия
Сб 30.11.  в 18  всенощное бдение

lAHDeN SeurAKuNTA

Yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 lahti, puh. 020 610 0450, 
avoinna ma–to klo 10–13, fax 0206 100 463, lahti@ort.fi 

Kirkkoherra: pastori Aki Leskinen, puh. 0206 100 451
toinen pappi: toimi avoinna

Papiston apuna: rovasti Olavi Merras, puh. 040 510 4664
pastori Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446
pastori Martti Hänninen, puh. 050 365 8754
diakoni Taisto Rikkonen, puh. 050 371 6475
diakoni Aki Korpela, puh. (019) 422 101
diakoni Keijo Ikävalko, puh. 040 742 4615

Maahanmuuttajatyö: pastori Pavel Pugovkin, puh. 0206 100 295
Kanttori: Petri Huttu, puh. 0206 100 453
toinen kanttori: Olga Soldatova, puh. 0206 100 454
Seurakuntalehtori: Satu Latvaniemi, puh. 040 745 3517
lahden seurakuntakeskuksen vahtimestari Kimmo Mäenrinne,  
puh. 0206 100 456

ДЕКАБРЬ
Вск 1.12.  в 10  литургия
Чт 5.12.  в 18  всенощное бдение
Пт 6.12.  в 10  литургия, Свт. Николая Чудотворца,  
  День независимости
Вск 8.12.  в 10  литургия 
Сб 21.12.  в 17  всенощное бдение
Вск 22.12.  в 10  литургия

ХЕИНОЛА, ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, Hämeenkatu 6

По в 20 служба Иисусовой молитвы, Вт в 20 акафист, Cр в 9 утренняя, 
Чт в 20 вечерня, Cб в 9 утреня/изобразительные.

Сб 26.10.  в 18  всенощное бдение 
Вск 27.10.  в 10  литургия
Сб 9.11.  в 10  литургия
Сб 23.11.  в 18  всенощное бдение 
Вск 24.11.  в 10  литургия
Сб 14.12.  в 10  литургия

РИИХИМЯКИ, Valtakatu 3
Вт 29.10.  в 18  вечерня 
Всk 10.11.  в 10  литургия, церковное чаепитие
Вт 28.11.  в 18  вечерня 
Всk 15.12.  в 10  литургия, церковное чаепитие

КАУСАЛА, ЧАСОВНЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
Keskikatu 4
Чт 24.10.  в 18  вечерня
Сб 9.11.  в 9  литургия
Чт 28.11.  в 18  вечерня
Сб 14.12.  в 9  литургия

VUOKRATTAVANA
Seurakunnalla on vuokrattavana lahdessa 2h, avokeittiö, kh 50 m². 
lisätietoja kirkkoherra aki leskinen, puh 0206 100 451. 

lAHDeN SeurAKuNTA
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LAHDEN  IKONIMAALAUSPIIRI
lahden ikonimaalauspiiri ko-
koontuu kerhohuoneella 31.10. 
lähiopetusjakso järjestetään Vala-
mon kansanopistossa 24.–27.10. 
lisätietoja ja ilmoittautumisoh-
jeet tulevat opistosta syysluku-
kauden kurssimaksun yhteydessä. 
Päiväryhmä kokoontuu klo 14–17 
ja iltaryhmä klo 17–20 lisätietoja 
opettajalta: antti narmala, ant-
ti_narmala@hotmail.com tai puh. 
046 846 7976.

KIRJALLISUUSPIIRI LAHDESSA 
Kirjallisuuspiirin tarkoitus on 
tutustua ortodoksiseen kirjalli-
suuteen ja kokoontua jokaisen 
kuukauden kolmantena tiistaina 
klo 17. Piirissä keskustellaan 
kuukauden kirjasta. Kokoontumi-
nen kerhohuoneella osoitteessa 
Harjukatu 5, lahti. tervetuloa!

HYVINKÄÄN KIRKKOKUORO
Hyvinkään kirkkokuoron har-
joitukset maanantaisin klo 18 
Hyvinkään kirkon srk-salilla (tsa-
sounakuja 1). lisätiedot: kanttori 
Olga Soldatova, puh. 0206 100 
454, olga.soldatova@ort.fi.

HYVINKÄÄN ORTODOKSIAPIIRI
Hyvinkään ortodoksiapiiri 
kokoontuu kuukauden toisena 
keskiviikkona ehtoopalveluksen 
jälkeen n. klo 18.30. tervetuloa 
mukaan! lisätietoja isä aki leski-
seltä, puh. 0206 100 451.

HYVINKÄÄN TIISTAISEURA
Hyvinkään tiistaiseura kokoon-
tuu kuukauden toisena tiistaina 
syyskuusta alkaen. Marraskuun 
kokoontuminen on ti 12.11. klo 17.

HYVINKÄÄN  
IKONIMAALAUSKERHO
Hyvinkään ikonimaalauskerho 
kokoontuu Hyvinkään orto-
doksisella kirkolla syksyllä 2013 
lauantaisin klo 10–14. lokakuun 
kokoontuminen on 26. päivänä 
(klo 11–13 opiskelemme Uudessa 
Valamossa, etäryhmänä olemme 
varanneet ajan sieltä). tiedustelut 
liisa Holst, puh. 040 566 8481, 
liisa.holst@kolumbus.fi, www.
liisaholst.fi.

ORIMATTILAN TIISTAISEURA
Orimattilan tiistaiseura kokoon-
tuu keskiviikkona 20.11. klo 15 
kaupungin Järjestötuvassa, Ranta-
tie 1, Orimattila. Yhteyshenkilö on 
Maire Kuismin, puh. 050 567 9443. 

Toimintaa
PARITON PERJANTAI 
Yläasteikäisille ja sitä vanhemmil-
le tarkoitetut nuortenillat jatku-
vat. Pariton perjantai kokoontuu 
jälleen jokaisen kuukauden 
parittomina perjantai-iltoina klo 
18–22 lahden seurakuntasalissa, 
osoitteessa Harjukatu 5. Syksyn 
viimeinen kokoontuminen on 
20.12. lisätietoja: Satu latva-
niemi, puh. 040 745 3517, satu.
latvaniemi@gmail.com.

LASTENKERHO LAHDESSA
lastenkerho lahdessa kokoontuu 
kerran kuukaudessa kaksikielisten 
jumalanpalvelusten (slaavi/suo-
mi) yhteydessä. Kerho toimii kak-
sikielisenä. Kerho alkaa klo 9.40, ja 
kerhon jälkeen lapset osallistuvat 
liturgian loppuosaan. lisätietoja: 
anastasia lappalainen, puh. 040 
867 5887, anastasia.lappalainen@
gmail.com. 

AIKAA PARISUHTEELLE
tule kumppanisi kanssa tai yksin 
kuuntelemaan ja keskustelemaan 
asiaa parisuhteesta. Seura-
kuntamme järjestää 5 luento-/
keskusteluiltaa, joiden teemana 
on parisuhde. Käsittelemme 
mm. oman historian vaikutusta 
parisuhteeseen, kommunikointia, 
avioliittoa sakramenttina, hellyyt-
tä ja koskettamista sekä seksuaa-
lisuutta. luennoitsijoina toimivat 
uusperhe- ja seksuaalineuvoja 
Satu latvaniemi puolisonsa arto 
latvaniemen kanssa. Parisuh-
deillat ovat 24.10., 31.10., 7.11. ja 
14.11. Kellonaika on aina sama: 
18–20. lastenhoito on järjestetty 
tilaisuuden aikana kerhohuoneel-
la. Ilmoittautumiset srk:n viras-
toon, puh. 020 610 0450. Ilmoita 
samalla lastenhoidon tarpeesta.

LAHDEN KIRKKOKUORO
lahden kirkkokuoron harjoitukset 
pidetään keskiviikkoisin klo 18 
lahden seurakuntasalissa. Uudet 
laulajat, ottakaa yhteyttä kanttori 
Petri Huttuun, puh. 0206 100 453, 
petri.huttu@ort.fi.

LAHDEN ORTODOKSIAPIIRI
lahden ortodoksiapiiri kokoon-
tuu lahdessa kerhohuoneella 
ehtoopalveluksen jälkeen klo 
18 kuukauden 3. keskiviikkona. 
Uudet ja vanhat kerholaiset ovat 
tervetulleita mukaan! lisätietoja 
sähköpostilla lahti@ort.fi tai aki 
leskinen, puh. 0206 100 451.

s

KAUSALAN  
ORTODOKSIAPIIRI
Kausalan ortodoksiapiiri kokoon-
tuu kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 18. Kerhoillan alussa toimi-
tetaan ehtoopalvelus, ja syksyn 
kokoontumiset ovat to 24.10. ja 
28.11. Ortodoksiapiiri kokoontuu 
tsasounalla (Keskikatu 4, Kausala). 
Yhteyshenkilö aki leskinen, puh. 
0206 100 451, aki.leskinen@ort.fi. 
Riihimäen varuskuntakirkossa toi-
mitetaan 27.10. klo 18 ekumeeni-
nen jumalanpalvelus, joka myös 
radioidaan. Palveluksen jälkeen 
kahvitarjoilu. tervetuloa mukaan! 

VALAMON YSTÄVÄT
Valamon ystävät ry lahden ala-
osaston joulumyyjäiset seurakun-
tasalilla, Harjukatu 5, la 30.11. klo 
10–14 ja kirkkokahvitus su 1.12. 
liturgian jälkeen. tervetuloa!

JULIANA-YHTEISÖ HEINOLASSA
Parittomien viikkojen ti klo 18.15 
alkaen Ft, dosentti Merja Merras 
pitää raamattu- ja keskustelupii-
riä. Ryhmä on kaikille avoin. Ilta 
päättyy klo 20 kirkossa alkavaan 
akatistokseen. tiedustelut: toi-
minnanjohtaja Maarit Kukkavaara, 
puh. 044 715 3879, naisyhteiso@
gmail.com. Juliana-yhteisö: Hä-
meenkatu 6, 18100 Heinola.

KIITOS!
Kiitämme KP arkkipiispa leoa 
8.9.2013 meille myöntämistän-
ne Pyhän Karitsan ritarikunnan 
mitaleista. Kiitämme myös 
kaikkia lahden seurakunnan 
nykyisiä ja entisiä työntekijöitä 
rakentavasta yhteistyöstä kulu-
neiden vuosien aikana.

Reijo Leino, Kristina Leussu, 
Anja Loikala, Liisa Mustonen, 

Seppo Kokkonen  
ja Arja Suikkanen

Iitin Kausalassa vietettiin tsasounan 10-vuotisjuhlaa 8. syyskuuta. Tsasouna on alueen orto-
doksien alulle panema hanke, johon saatiin EU-rahoitus. 
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Metropoliitta Ambrosius toimitti liturgian Kausalan tsasounan praasniekassa. 
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Ortodoksisten Nuorten Liitto 
(ONL) järjesti ensimmäiset 
”Kulmakivifestarit” Outo-
kummussa Taipaleen seura-
kunnassa. Nuorisofestareille 
kokoontui noin kaksisataa 
nuorta eripuolilta Suomea. 
Tapahtuman kirkkona toimi 
Outokummun kaivoksen 
vanha kiisuvarasto. 

Lahden seurakun-
nasta paikalle oli 
tullut 17 nuorta, 
ja ryhmä oli toi-
seksi suurin ryhmä 
tapahtumassa. 
Matkalla samassa 
bussissa oli muka-
na myös Haminan, 
Hämeenlinnan ja 
Mikkelin seurakun-
nan nuoria.
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Hennalan Pyhän Nikolaoksen soti-
laskirkon peruskivi muurattiin 100 
vuotta sitten Lahdessa. Nykyisessä 
sotilaskodissa järjestettiin pieni-
muotoinen juhla ja kiitosrukous-
hetki 10. elokuuta. Rukoushetken 
toimitti rovasti Nikolai Voskoboi-
nikov. Lahden seurakuntaa tilai-
suudessa edusti pastori Matti Li-
pitsäinen. 

Hennalan varuskunnan sotilaskoti rakennettiin al-
kuaan sotilaskirkoksi, mutta Suomen itsenäistymisen 
myötä se ei ehtinyt toimia koskaan kirkkona. 

Kesän 2013 kripari-
laiset kokoontuivat 
jatkikselle Saloisten 
leirikeskukseen. Jat-
kikselle tuli 17 viime 
kesän kriparilaista 
ohjaajineen. Seura-
kunnan nuorisotyö on 
saanut uutta tuulta 
purjeisiin kristinoppi-
koulun uudistamisen 
myötä. 

Rovasti Arto 
Leskinen toimitti 
diakoni Gen-
nadi Ikävalkon 
avustuksella 
vedenpyhityksen. 
Kuoronjohtajana 
toimi kanttori 
Petri Huttu. 

Tsasounan aktiivisia 
toimijoita ja hankkeen 
alullepanijoita muis-
tettiin arkkipiispa Leon 
myöntämillä Pyhän 
Karitsan ritarikunnan 
ansiomerkeillä. Kuvas-
sa (vas.) Reijo Leino, 
Kristina Leussu, Liisa 
Mustonen, Anja Loika-
la ja Seppo Kokkonen. 
Kuvasta puuttuu 
ansiomerkin saaneista 
Arja Suikkanen. 

Iitin Ortodoksiapiiri 
järjesti Iitin kirkonky-
lässä kesäkahvilaan 
ikoninäyttelyn kesällä 
2013. 
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lAPPeeNrANNAN SeurAKuNTA

Osallisuus seurakunnan 
toiminnoissa

V
apaaehtoistyö seurakunnan yhteydessä on haaste kaikille 
osapuolille: tilaisuuksien järjestäjille, niihin osallistujille 
kuin myös seurakunnan kokonaisuudelle. Joskus kysytään, 
tarvitaanko yleensä vapaaehtoisyötä tai talkootoimintaa, 

onhan seurakunnalla myös varallisuutta ja maksamme osamme 
kirkollisverojen kautta.

Yleinen maailman taloudellinen tilanne heijastuu aina myös seu-
rakuntien taloudenhoitoon. Oman seurakuntamme osalta voimme 
olla kiitollisia siitä, että taloutemme on vakaalla pohjalla, mutta 
siitä huolimatta vapaaehtoistoiminnalle on merkittävä sija seura-
kunnan elämässä. Vapaaehtoistoiminnalla on aivan erityinen ulot-
tuvuus ja merkitys.

Onneksi meillä ei ole mahdollisuutta hankkia ostopalveluina tar-
vitsemiamme toimintoja tai ettemme pysty palkkaamaan lisätyö-
voimaa erilaisiin tehtäviin. Jos näin olisi, voisimme muuttua kas-
vottomaksi palvelujen tuottajaksi. Tätähän seurakunnan olemus ei 
voi olla.

Seurakunnallisuus on aina yhteisöllisyyttä ja ihmisten kohtaa-
mista mitä moninaisimmissa tilanteissa. ihminen onkin tässä kes-
keisessä asemassa, Jumala tietenkin tärkeimpänä. Onnemme on 
myös seurakunnan suhteellinen pienuus: tunnemme paljon toi-
siamme ja voimme parhaimmillamme välittää aitoa kristillistä 
lämpöä ja inhimillisyyttä toinen toisillemme. Suurissa massoissa 
tämä ei ole helppoa.

Talkoot ja muu vapaaehtoistyö on aina mahdollisuus kokea yhtei-
söllisyyttä ja tuoda omat lahjansa kanssaihmisten avuksi ja iloksi. 
Seurakunta hoitaa perusvelvoitteet ja antaa resurssit toiminnan 
syventämiselle ja kehittämiselle. Jokaiselle halukkaalle löytyy teh-
tävää. Joskus me työntekijöinä tai jo vapaaehtoistyössä mukana 
olevina tahtomattamme sokeudumme emmekä aina huomaa ih-
mistä, joka haluaisi tulla mukaan. Tässä toivomme vain rohkeutta 
ilmaista tuo toive meille.

Tärkeätä on, että me avoimesti kutsumme niin talkoisiin kuin 
muihinkin vapaaehtoistehtäviin seurakuntalaisiamme. ilmoituk-
sia voi lukea tästä lehdestä, sanomalehtien kirkollisista ilmoituk-
sista kuin myös internet-sivuiltamme. Kutsut on tarkoitettu jokai-
selle niin yksilöllisesti kuin yleisellä tasolla.

Vapaaehtoistoiminnassa tapahtuu joskus hankauksia ihmisten 
kesken, mutta sekin on tavallaan luonnollista. Jos suhtaudumme 
tällaisiin tilanteisiin ymmärtävästi ja kristillisesti, niin silloin 
näemme aina mahdollisuuden hengelliseen kasvuun ja itsetunte-
muksen parantamiseen. Näin myös tahattomat seikatkin lopulta 
tukevat meitä kristillisessä elämässä.

Talkoita ja vapaaehtoistyötä ei siis pidä pelätä! Jokaista ihmistä 
tarvitaan ja kaikki ovat aina tervetulleita. Kun näet kutsun tai il-
moituksen, niin tule mukaan. Yhdessä kasvamme, yhdessä raken-
numme ja teemme arvokasta työtä Jumalan kunniaksi ja lähim-
mäistemme parhaaksi.

 ■ Isä Timo Tynkkynen

PS! Kirkkoherranpäivystys imatralla maanantaisin kello 15–17 on 
osoittautunut tarpeelliseksi. Tämän vuoksi jatkan sitä edelleen.

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO

lOKaKUU
la 26.10.  klo 18  vigilia 
Su 27.10.  klo 10  slaavinkielinen liturgia 

MaRRaSKUU
la 2.11.  klo 18  vigilia 
Su 3.11.  klo 10  liturgia 
la 9.11.  klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos ruumiittomille  
  voimille 
Su 10.11.  klo 10  liturgia 
la 16.11  klo 18  vigilia 
Su 17.11.  klo 10  liturgia 
Ke 20.11.  klo 18  juhlavigilia 
to 21.11.  klo 10  liturgia, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian  
  temppeliin tuominen 
la 23.11.  klo 18  vigilia 
Su 24.11.  klo 10  slaavinkielinen liturgia 
la 30.11.  klo 18  vigilia 

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia 
Pe 6.12.  klo 15  itsenäisyyspäivän rukoushetki 
la 7.12.  klo 18  vigilia
Su 8.12.  klo 10  liturgia 

БОГОСЛУЖЕНИЯ

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОЬ В ЛАППЕЭНРАНТА

ОКТЯБРЬ
Сб 26.10.  в 18  всенощная
Вск 27.10.  в 10  литургия на церковно-славянском языке

НОЯБРЬ 
Сб 2.11.  в 18  всенощная
Вск 3.11.  в 10  литургия
Сб 9.11.  в 18  вечерня и акафист Бесплотным силам
Вск 10.11.  в 10  литургия
Сб 16.11.  в 18  всенощная
Вск 17.11.  в 10  литургия
Ср 20.11.  в 18  праздничная всенощная
Чт 21.11.  в 10  литургия, Введение во храм Пресвятой  
  Богородицы
Сб 23.11.  в 18  всенощная
Вск 24.11.  в 10  литургия на церковно-славянском языке
Сб 30.11.  в 18  всенощная

ДЕКАБРЬ
Вск 1.12.  в 10  литургия
Пт 6.12.  в 15  благодарственный молебен,  
  День независимости Финляндии
Сб 7.12.  в 18  всенощная
Вск 8.12.  в 10  литургия s
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IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

lOKaKUU
la 26.10.  klo 18  vigilia 
Su 27.10.  klo 10  liturgia 

MaRRaSKUU
la 2.11.  klo 18  vigilia 
Su 3.11.  klo 10  slaavinkielinen liturgia 
Su 10.11.  klo 18  ehtoopalvelus ja akatistos ruumiittomille voimille 
la 16.11.  klo 18  vigilia 
Su 17.11.  klo 10  liturgia 
la 23.11.  klo 18  vigilia 
Su 24.11.  klo 10  liturgia 
la 30.11.  klo 18  vigilia 

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  slaavinkielinen liturgia 
to 5.12.  klo 18  juhlavigilia 
Pe 6.12.  klo 10  liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys Vuoksella,  
  pyhä Nikolaos, itsenäisyyspäivä 

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИМАТРА

ОКТЯБРЬ
Сб 26.10.  в 18  всенощная
Вск 27.10.  в 10  литургия

НОЯБРЬ
Сб 2.11.  в 18  всенощная
Вск 3.11.  в 10  литургия на церковно-славянском языке
Вск 10.11.  в 18  вечерня и акафист Бесплотным силам
Сб 16.11.  в 18  всенощная
Вск 17.11.  в 10  литургия
Сб 23.11.  в 18  всенощная
Вск 24.11.  в 10  литургия
Сб 30.11.  в 18  всенощная

ДЕКАБРЬ
Вск 1.12.  в 10  литургия на церковно-славянском языке
Чт 5.12.  в 18  праздничная всенощная
Пт 6.12.  в 10  литургия, крестный ход и водосвятный моле  
  бен у реки Вуокса, Святитель Николай, День  
  независимости  Финляндии

JOUTSENON PULPIN KAPPELI
Su 10.11.  klo 10  liturgia

PARIKKALAN JOHANNES KASTAJAN TSASOUNA
la 2.11.  klo 10  liturgia, Karjalan valistajat

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 lappeenranta, puh. 0206 100 470,
fax 0206 100 471, avoinna ma ja ke klo 10–13
lappeenrannan seurakuntatalo, Kristiinankatu 7, 53900 lappeenranta
Imatran seurakuntatalo, Vuoksenniskantie 3, 55510 Imatra,  puh. ja fax 0206 100 472
Kirkkoherra Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää, оворит порусски), puh. 0206 100 473,  
timo.tynkkynen@ort.fi
II pappi Aarne Ylä-Jussila, puh. 0206 100 474, aarne.yla-jussila@ort.fi
Kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206 100 475, jarmo.huttu@ort.fi
apukanttori Tatiana Mäkelä, (puhuu myös venäjää, говорить по русски) puh. 0206 100 478, 
tatiana-suomi@mail.ru 
Seurakuntamestari Kauko Pussinen, puh. 0206 100 476,  kauko.pussinen@ort.fi
Imatran vahtimestari ja seurakunnan kirkkoleivänpaistaja Nadežda Ryyppö (puhuu myös 
venäjää, говорить по русски), puh. 0206 100 477
Kuntien päätoimiset uskonnonopettaja: Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää,
говорить по русски), puh. 050 367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi, ja
Sanna Salonen (puhuu myös venäjää, говорить по русски), puh. 050 337 9397,
sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Papiston apuna
Rovasti Markus Petsalo, puh. 0400 253 370
Rovasti Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Diakoni Jorma liesma, puh. 040 717 6491, diakoni  Veikko tiittanen

Yhteystiedot:
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Imatran Pyhän Nikolaoksen kirkko.

lAPPeeNrANNAN SeurAKuNTA

Toimintaa
SEURaKUnnan PERHEUUtISIa 

20.7.–20.9.2013

KASTETUT  5

IKUINEN MUISTO  4 

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET  31

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET  10

KIRKOON LIITTYNEET  7

KIRKOSTA ERONNEET  5 

DIAKONIA-AVUSTUKSIA JOULUKSI
Seurakunta myöntää hakemuksesta pieniä diakonia-avustuksia erilaisiin 
elämäntilanteiden tarpeisiin. Pyrimme jakamaan myönnetyt avustukset 
hyvissä ajoin ennen joulukautta. Myös muina aikoina voidaan tukee 
apua tarvitsevia henkilöitä.

Vapaamuotoiset hakemukset diakonia-avun saamiseksi tulee lähettää 
kirkkoherranvirastoon 30.11. mennessä joko osoitteella Kristiinankatu 7, 
53900 lappeenranta tai sähköpostilla osoitteella lappeenranta@ort.fi. 
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Kuoreen tai sähkö-
postihakemukseen merkintä ”DIaKOnIatOIMIKUnta”.

Diakoniatoimikunnan järjestämä KIRPPUTORI 
Linnoituksen joulumarkkinoiden yhteydessä
Seurakunnan diakoniatoimikunta järjestää myös tänä vuonna kirpputo-
rin diakonian hyväksi linnoituksen joulumarkkinoiden yhteydessä. Pyy-
dämme seurakuntalaisilta lahjoituksia kirpputorillemme: hyväkuntoisia 
ja ehjiä vaatteita, mieluiten jo silitettyinä, kaikkia ehjiä kodin tarvikkeita, 
astioita, koriste-esineitä yms. lahjoituksia otetaan vastaan sekä Imatran 
että lappeenrannan seurakuntasaleilla 2.12. saakka. tutki kotisi kätköjä 
ja tue samalla arvokasta lähimmäistyötä seurakunnassamme!

■ TOIMINTAPIIRIT
Seurakunnan toimintapiirit on tarkoitettu kaikille aiheista ja 
toiminnoista kiinnostuneille. toimintapiirien kautta voit helposti 
tutustua uusiin ihmisiin, syventää omaa kirkollista tuntemustasi 
ja kasvaa Kirkon jäsenenä. Seurakunnalla on tarjottavana paljon 
erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. 

Yksittäisistä tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan kerran vii-
kossa kirkollisissa ilmoituksissa keskiviikkoisin kaupunkilehti lap-
peenrannan Uutisissa ja perjantaisin sanomalehti Uutisvuoksessa. 
Katso myös seurakunnan internet-sivuilta www.ort.fi/lappeenran-
ta. tervetuloa mukaan! Muutokset mahdollisia!

lAPPeeNrANNAN SeurAKuNTA
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МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ В ЛАППЕЭНРАНТА 
Богослужения на церковно-сла-
вянском языке и  духовные 
беседы 
В каждое четвертое воскресе-
нье месяца в Покровском храме 
совершается божественная 
литургия на церковно-славян-
ском языке с участием русско-
язычного хора. После службы  
духовная беседа в приходском 
зале. Смотрите расписание 
богослужений! Читайте больше 
в объявлениях прихода по 
средам в газете lappeenrannan 
Uutiset и на сайте www.ort.fi/
lappeenranta.

Церковный хор
Узнать о репетиции хора по 
телефону: Татьяна Мякеля, тел. 
0206 100 478. Севки в приход-
ском доме по понедельникам 
в 18.15. Приглашаем новых 
певцев! 

● IMATRA
IKONIN YSTÄVÄT
Ikonin ystävät -toimintapiiri 
kokoaa yhteen kirkkotaiteesta 
kiinnostuneita ihmisiä. toimin-
tapiiri järjestää yleisöluentoja 
ja tapahtumia, joiden kautta on 
mahdollisuus tutustua ortodok-
sisen kirkon laajaan ja monipuo-
liseen kirkkotaiteen maailmaan. 
tilaisuudet on tarkoitettu kaikille 
aihepiiristä kiinnostuneille. toi-
minnallaan Ikonin Ystävät tukevat 
muun muassa seurakunnan van-
hojen ikoneiden konservointia.
Syksyn toimintakaudella aloi-
tamme yhteisen ikoniprojektin 
ja jatkamme ”Kysy papilta”-ko-
koontumisia. luentoaiheena 
syksyn aikana ovat pyhät Karjalan 
valistajat. Seuraa tarkempia 
tietoja kirkollisista ilmoituksista 
Uutisvuoksi-lehdestä.

 ● 28.10. klo 16 työilta

TIISTAISEURA
Imatran tiistaiseura kokoontuu 
tiistaisin kello 13 seurakunta-
talolla. Huom! Muutettu ko-
koontumisaika! Kokoonnumme 
säännöllisesti seurakuntasalilla, 
järjestämme retkiä ja osallistum-
me erilaisiin kirkollisiin tapah-
tumiin. tervetuloa tutustumaan 
tiistaiseuratyön kautta oman 
kirkon rikkaaseen hengelliseen 
elämään. 

 ● ti 5.11. klo 13 Matkani ortodok-
sisuuteen

 ● ti 19.11. klo 13 Vieraana isä 
Raimo Sissonen

 ● ti 10.12. klo 18 kaikkien toimin-
tapiirien yhteiset ohjelmalliset 
päättäjäiset

ORTODOKSINEN  
KIRJALLISUUSPIIRI
Keskustelupiiri ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme 
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden 
rikkaaseen hengelliseen perin-
töön. Keskusteluillat ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Kokoon-
tumiset ovat keskiviikkoisin klo 
18 Imatran seurakuntatalolla. 
Syyskauden teemaan ”Matkalla” 
liittyen tutustumme seuraaviin 
teoksiin: 

 ● 30.10. nektarios andono-
poulos: Paluu

 ● 11.12. tito Colliander: Kristityn 
tie

KIRKKOKUORO
Kirkkomusiikista kiinnostuneet, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä kantto-
riin ja tulkaa mukaan! tiedustelut, 
kanttori Jarmo Huttu, puh. 0206 
100 475. Harjoitukset maanan-
tai-iltaisin klo 18.30 Imatralla, 
seuraa myös kirkollisia ilmoituk-
sia: 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 
25.11. ja 9.12. 

МЕРОПРИЯТИЯ НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ В ИМАТРА 
Богослужения на церковно-сла-
вянском языке и духовные 
беседы 
В каждое первое воскресенье 
месяца в Свято-Никольском 
храме совершается божествен-
ная литургия на церковно-сла-
вянском языке с участием 
русскоязычного хора. После 
службы чаепитие и беседа в 
приходском зале. Смотрите 
расписание богослужений! 
Читайте больше в объявлениях 
прихода по пятницам в газете 
Uutisvuoksi и на сайте www.ort.
fi/lappeenranta.

Русскоязычный хор
Хор поет на богослужениях на 
церковно-славянском языке. 
Приглашаем новых певцев! 
Руководитель хора: Татьяна Мя-
келя, тел. 0206 100 478. Спевки в 
приходском доме по вторникам 
в 18.15. 

SIMPELEEN-PARIKKALAN  
TIISTAISEURA
Kokoonnumme seuran jäsenten 
kodeissa keskiviikkoisin klo 18. 
aiheet ja paikat ilmoitetaan 

● LAPPEENRANTA
TIISTAISEURA
lappeenrannan tiistaiseura 
kokoontuu tiistaisin kello 14 lin-
noituksen seurakuntasalilla. Ko-
koontumisien lisäksi järjestämme 
retkiä ja osallistumme erilaisiin 
kirkollisiin tapahtumiin. tervetu-
loa tutustumaan tiistaiseuratyön 
kautta oman kirkon rikkaaseen 
hengelliseen elämään.
Syksyn aikana tutustumme ihmi-
selämän eri vaiheisiin rinnastaen 
niitä Jumalanäidin Konevitsalai-
sen ikonin rukoushuokausten 
rohkaisevaan sanomaan:

 ● 29.10. ”Iloitse hyvän vaelluksen 
esikuva” – pyhiinvaellus

 ● 12.11. ”Iloitse, sillä Sinä ohjaat 
kulkuamme” – evakkomuistelmia

 ● 26.11. ”Iloitse kirkkoäidin 
helmaan kutsuja” – ortodoksinen 
kirkko uutena hengellisenä kotina

 ● 7.-8.12. linnoituksen joulumark-
kinat

 ● 10.12. ”Iloitse, sillä Sinä johda-
tat taivaan asukkaaksi” – täältä 
ikuisuuteen, kuoleman kohda-
tessa

ORTODOKSINEN  
KIRJALLISUUSPIIRI
Keskustelupiiri ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille
Kirjallisuuspiirissä tutustumme 
sanoin ja kuvin ortodoksisuuden 
rikkaaseen hengelliseen perin-
töön. Keskusteluillat ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Kokoon-
tumiset ovat keskiviikkoisin klo 
18 lappeenrannan seurakun-
tatalolla. Syyskauden teemaan 
”Matkalla” liittyen tutustumme 
seuraaviin teoksiin: 

 ● 13.11. nektarios andono-
poulos: Paluu

 ● 4.12. tito Colliander: Kristityn 
tie

VALAMON YSTÄVÄT
Kokoontumiset syyskaudella 
2013:

 ● la 26.10. klo 15 valamolainen 
teeiltapäivä. Vieraita lintulan 
luostarista.

 ● la 16.11. klo 15

KIRKKOKUORO
Harjoitukset keskiviikko-iltaisin 
klo 18 lappeenrannassa: 30.10., 
13.11., 20.11., 27.11. ja 11.12. 
Seuraa kirkollisia ilmoituksia. 
tiedustelut: kanttori Jarmo Huttu, 
puh. 0206 100 475. Kirkkomu-
siikista kiinnostuneet, ottakaa 
rohkeasti yhteyttä kanttoriin ja 
tulkaa mukaan!

Parikkalan-Rautjärven Sanomissa 
kokoontumista edeltävänä tors-
taina. Syksyn kokoontumispäivät: 
6.11., 27.11. ja 18.12. 

■ SEURAKUNNALLISTA 
TOIMINTAA LAPSILLE  
JA NUORILLE

ORTODOKSISET  
LASTENKERHOT
Kerhot kokoontuvat säännöllisesti 
kerran viikossa lapsille tarkoite-
tun seurakuntakoulun tapaan 
iloisissa merkeissä. Voit osallistua 
samalla kertaa niin lasten kuoron 
toimintaan kuin myös askarteluun 
ja muuhun puuhaan. Kerhoissa 
on pieni välipala. Kerhot ovat 
tarkoitettu kaikille lapsille ja 
niihin voi osallistua riippumatta 
äidinkielestä.

Lappeenrannassa maanantaisin 
seurakuntatalolla:
17.00–17.45 lastenkuoro
17.45–18.15 papin oppitunti
18.15–19.00 käden taitoja ohjaa-
jan opastuksella

Imatralla tiistaisin seurakunta-
talolla:
17.00–17.45 lastenkuoro
17.45–18.15 papin oppitunti
18.15–19.00 kuvataidekerho

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ – ДЕТСКАЯ 
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
В Лаппеенранта по понедельни-
кам в приходском доме

 ● в 17.00–17.45 детский хор
 ● в 17.45–18.15 урок батюшки о 

церковных темах
 ● в 18.15–19.00 рукоделие и 

другие веселые занятия

В Иматра по вторникам в при-
ходском доме

 ● в 17.00–17.45 детский хор
 ● в 17.45–18.15 урок батюшки о 

церковных темах
 ● в 18.15–19.00 кружок рисова-

ния и другие веселые занятия

■ TAPAHTUMIA  
SEURAKUNNASSA

Ekumeeninen tapahtuma  
Parikkalassa
Karjalan Valistajien juhlana la 
2.11. kello 10 on liturgia Parikka-
lan tsasounassa. tämän jälkeen 
toimitetaan panihida Karjalaan 
jääneiden vainajien muistomer-
killä ja vietetään ekumeenista 
hetkeä Parikkalan evl. seurakun-
nan vieraana.

s
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Läntisen alueen syntymäpäivä-
sankareiden juhla 10.11.
Seurakunnan läntisen alueen 
merkkipäiväsankarit saavat tähän 
juhlaan henkilökohtaisen kutsun.

Itäisen alueen syntymäpäivä-
sankareiden juhla 6.12.
Seurakunnan itäisen alueen merk-
kipäiväsankareille lähetään tähän 
juhlaan henkilökohtainen kutsu.

Nikolaoksen praasniekka Imat-
ralla 5.–6.12.
Imatran Pyhän nikolaoksen 
kirkko viettää vuotuista juhlaansa 
itsenäisyyspäivänä. Praasniekka 
on koko seurakuntaväen yhteinen 
juhla kotikirkon nimikkopyhän 
kunniaksi. aattoiltana 5.12. klo 18 
kirkossa toimitetaan juhlavigilia ja 
6.12. kello 10 alkaa liturgia, johon 
liittyy vedenpyhitys Vuoksella. 
Praasniekkajuhlaa vietetään 
seurakuntasalissa.

Ortodoksinen kamarikuoro 
laulaa liturgian Imatralla ja 
konsertoi Lappeenrannassa
Ortodoksinen kamarikuoro 
johtajanaan Juhani Matsi laulaa 
liturgiapalveluksen Imatran Pyhän 
nikolaoksen kirkossa sunnuntaina 
15.12. kello 10 ja pitää konsertin 
lappeen kirkossa lappeenrannas-
sa samana päivänä kello 15.

Linnoituksen joulumarkkinat 
Lappeenrannassa 7.–8.12.
Seurakunnan toimintapiirit 
osallistuvat linnoituksen joulu-
markkinoiden aikana myyjäis-
tapahtumaan lappeenrannan 

seurakuntatalolla. Seurakunnan 
myyjäiset lauantaina kello 10–16 
ja sunnuntaina liturgian jälkeen 
11.30–16.

Kaikkien toimintapiirien yhtei-
set ohjelmalliset päättäjäiset 
Imatralla
Imatralla toimivat seurakuntapiirit 
ja kerhot viettävät yhteistä ohjel-
mallista syyskauden päätösjuhlaa 
tiistaina 10.12. kello 18. Kerhot 
ja piirit valmistavat kukin oman 
osuutensa yhteiseen juhlatilai-
suuteen.

PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT 
MUUTTUNEET 
Lappeenrannan seurakunta- 
talon läheisyydessä
lappeenrannan linnoituksen 
seurakuntatalon läheisyydessä 
on lappeenrannan kaupungin 
teknisen toimen päätöksellä 
pelastustoimen kehotuksesta 
muutettu pysäköintijärjestelyjä.

Suvorovinkujalle eli seura-
kuntatalon sivulle ei saa enää 
pysäköidä autoja. Seurakunnalla 
on käytössään yksi autopaikka 
kujalla, mutta siihen on oltava 
erillinen pysäköintilupa. Muut 
seurakunnan paikat lähinnä 
työntekijöitä varten ovat seura-
kuntatalon päädyssä. näihinkin 
paikkoihin tulee olla erillinen 
pysäköintilupa. Väärästä pysä-
köinnistä voidaan sakottaa.

Käytännössä seurakuntatalolla 
vierailevien tulee pysäköidä 
autonsa joko Kristiinankadun 
varrelle tai Katariinan aukiolle. 
Pysäköintikiekkoa tarvitaan!

lAPPeeNrANNAN SeurAKuNTA
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Ahkerat talkoolaiset korjasivat ja maalasivat rappeutuneen Lappeenrannan pappilan pihara-
kennuksen, joka kuuluu linnoituksen suojeltaviin rakennuksiin.
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Vuodelta 1897 peräisin oleva rakennus sai puolukanpunaisen värin perinteisellä petroliöljy-
maalilla siveltynä.
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Tsasounan ideoija ja rakentaja Heikki Timperi järjesti Briitta-vaimonsa kanssa lähes sadalle 
vieraalle perinteisen ylämaalaisen tarjoilun hapanlohkoineen.
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Ylämaalla 9. syyskuuta siunattiin käyttöön Heikki Timperin maalleen rakentama koko kyläyh-
teisön käyttöön tarkoitettu Pyhien Sergei ja Herman Valamolaisten tsasouna.

lAPPeeNrANNAN SeurAKuNTA
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taiteen ulkomuseoon, jonka laa-
jalla alueella on puutaloja, kirk-
koja ja tuulimyllyjä 1500-luvulta 
alkaen. Kävimme sisällä 
1800-luvun keskivaiheilta peräi-
sin olevassa talossa, joka raken-
teeltaan muistutti Bomban taloa 
Nurmeksessa. 

lauantaina aamupäivällä oli 
vapaata aikaa. Osa retkeläisistä 
kävi tutustumassa kaupungin 
kauppojen monipuoliseen tar-
jontaan. Kaupungin historiasta 
kiinnostuneilla oli mahdollisuus 
käydä uudelleen historiallisessa 
museossa katsomassa erityisesti 
ainutlaatuisia 1000–1400-lu-
vuilta säilyneitä tuohikirjeitä. 
Tulkkimme isä Timo suomensi 
meille tekstejä, joiden joukosta 
löytyy myös tiettävästi ensim-
mäinen suomenkielinen teksti, 
tosin kyrillisin kirjaimin kirjoi-
tettuna. iltapäivällä bussi vei 
meidät Varlaam Hutinille pyhi-
tettyyn luostariin kaupungin ul-
kopuolelle. luostarissa on myös 
laaja puutarha, jonka kymmenet 
erilaiset kukkivat ruusut herätti-
vät ihastusta. illalla oli haluk-
kailla mahdollisuus käydä Py-
hän Sofian kirkossa seuraamas-
sa iltajumalanpalvelusta.

Tuliaisiakaan ei unohdettu. 
Novgorodin kaupungin ulkopuo-
lelle on noussut kauppojen ja 
markettien kehä. Tarjonnasta 
löytyi kaikille tuomisia kukka-
ruukuista juustoihin. 

Sunnuntaina lähdimme koti-
matkalle. Viivasuora tie toi mei-

dät takaisin Pietariin, jonka 
edustalla oleva Kronstadtin saa-
ri oli viimeinen käyntikohteem-
me. Saari oli aikaisemmin soti-
laskäytössä ja on nyt palautettu 
siviilikäyttöön. Saaren komea 
Istanbulin Hagia Sofian kirkkoa 
muistuttava kirkko on kokonaan 
entisöity. Kirkko näytti ainakin 
ikonimaalarin silmin liiankin 
koristellulta. Pääsimme vielä 
käymään Johannes Kronstadti-
laisen mielenkiintoisessa koti-
museossa. Palasimme Terijoen 
upeaa huvila-asutusta ihmetel-
len takaisin Svetogorskiin, imat-
ralle ja edelleen lappeenran-
taan.

Hyvin järjestetty ja erinomai-
sesti opastettu matka tarjosi niin 
runsaasti nähtävää että sen su-
lattelemiseen menee aikaa. iko-
nit, niiden vaiheet, maalaustyylit 
ja muuttuminen vuosisatojen ai-
kana antoivat eväitä ymmärtää 
myös itse maalaamiemme iko-
nien kehitystä 1500-luvulta ny-
kypäivään. Vanha kaupunki luo 
hauskan taustan nykypäivälle – 
näimme ainakin viisi hääparia 
juhlimassa kaupungilla! Kreml, 
Olhavajoen kauniit rannat erilai-
sine liikuntamahdollisuuksi-
neen, katusoittajat ja kaiken 
kaikkiaan vilkas ja iloinen hyöri-
nä antavat ymmärtää, että kau-
punki aikoo jatkaa elämäänsä 
myös seuraavat tuhat vuotta! 

 ■ Imatralaiset ikonimaalarit 
puolesta Pirkko Kostamo

IkonIn Ystävät järjesti ikoni- ja 
luostarimatkan Venäjälle 22.-
25. elokuuta.  Matkalle osallistui 
kolmisenkymmentä ikoneiden 
ystävää ja meitä ikonimaalareita 
isä Timon ja Liisa Tynkky-
sen pätevässä ohjauksessa.

Matkan pääkohde oli Novgo-
rod. Veliki-Novgorod, Suur-Nov-
gorod sijaitsee Venäjän luoteis-
osassa ilmenjärvestä virtaavan 
Olhavanjoen eli Volhovjoen ylä-
juoksulla. Se on Venäjän van-
himpia kaupunkeja, jonka nimi 
mainitaan jo vuonna 859. Nov-
gorod on ollut Venäjällä kristin-
uskon, kirjallisuuden, kaupan, 
opetuksen, taiteiden ja sivistyk-
sen kehto. Saksalaiset miehitti-
vät kaupungin toisen maailman-
sodan aikana, ja se tuhoutui pa-
hoin. Kaupunkia on uudelleenra-
kennettu ja mm. kirkkoja ja luos-
tareita restauroitu. luostareita 
on alueella ollutkin paljon ja itse 
kaupunkia on ympäröinyt kolme 
luostarikehää. uloimpia luosta-
reita käytettiin myös kaupungin 
suojeluun ja puolustamiseen. 

Matka alkoi lappeenrannasta 
torstaiaamuna. imatralaiset 
poimittiin mukaan ortodoksi-
selta kirkolta ja raja ylitettiin 
imatralta. Svetogorskista ajoim-
me vanhaan lintulan naisluos-
tariin, jota parhaillaan kunnos-
tetaan luostari- ja matkailukäyt-
töön. uusi komea kirkko on vii-
meistelyä vaille valmis. Ystäväl-
linen nunna Maria otti retkeläi-
set vastaan, vei meidät kirkkoon 

sekä esitteli kirkon ympäristöä. 
lintulasta lähdimme läheiseen 
losevon kylään, jossa kävimme 
Konstantinille ja Helenalle pyhi-
tetyssä naisluostarissa. Täällä-
kin rakennettiin uutta suurem-
paa kirkkoa. luostariin kuuluu 
useita rakennuksia sekä kau-
niisti hoidettu puutarha. luos-
tari tarjosi nälkäisille matkaili-
joille maukkaan lounaan.

Pietarin ohitimme länsipuo-
lelta tunnelitietä pitkin. Novgo-
rodiin saavuimme torstai-iltana 
heikossa vesisateessa ja majoi-
tuimme aivan kaupungin kes-
kustassa sijaitsevaan Volhov-ho-
telliin.

Perjantaina lähdimme op-
paan johdolla kävellen hotellin 
lähellä sijaitsevaan Kremliin eli 
muurien sisällä olevaan van-
haan kaupunkiin. Sofian 
1000-luvun alussa rakennettu 
tuomiokirkko sekä historialli-
nen museo laajoine ikoninäytte-
lyineen tarjosivat erityisesti 
meille ikonimaalareille tutkitta-
vaa. Kohtasimme monia tuttuja 
ikoneita eri aikakausilta. Krem-
lissä sijaitsee myös mahtava 
vuonna 1862 pystytetty Tuhat-
vuotinen Venäjä -muistomerkki. 
Kahvitauon jälkeen jatkoimme 
bussilla Vapahtajan kirkastumi-
sen kirkkoon, jossa on säilynyt 
muutamia Theofanes Kreikka-
laisen seinämaalauksia 1300-lu-
vulta. Täältä jatkoimme Jurje-
vin miesluostariin. Kiertoajelu 
päättyi Puurakenteisen kansan-

Pyhän Sofian katedraalin vanhimpia seinäfreskoja kirkon rakentamisen alkuvaiheilta.
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ikoni- ja luostarimatka Novgorodiin

Osa matkalaisista levähtämässä pyhittäjä Varlaam Hutynilaisen luostarin alueella.
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Pyhän Nikolaoksen kirkko sai uuden kauniin ulkomaalauksen kesän aikana. Elokuun alussa 
maalausurakan päätyttyä kirkko vihmottiin juhlallisesti pyhitetyllä vedellä.
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Pietarilainen lastenkirjailija Irina Rogaleva esitteli teoksiaan Imatralla slaavinkielisen liturgian 
jälkeen 22.9.

Pappilan piha-alue toimi rauhallisena ja virkistävänä keitaana linnoituksen yön monipuo-
lisessa ohjelmatarjonnassa. Tiistaiseuran kahvio oli myös mahdollisuus tutustua muutoin 
suljettuun pihapiiriin.
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Vedenpyhityspuisto Imatran kirkon edustalla perustettiin vuonna 1998. Tänä syksynä oli aika 
uudistaa kasvustoa ja talkoovoimin leikattiin ruusupensaat ja terijoensalavat; viidentoista 
vuoden aikana puisto on kasvanut kauniiksi kokonaisuudeksi Vuoksen ja Pyhän Nikolaoksen 
kirkon välille.

Imatralla vieraili ”Kaksi pääkaupunkia” -kulttuuridelegaatio, joka tutustui myös ortodoksisen 
seurakunnan paikalliseen toimintaan. Mukana oli myös Primorskin (ent. Koiviston) läheisyy-
dessä sijaitsevan Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon pappi, rovasti Aleksej Rahmanov.

Linnoituksen yön -tapahtumassa Lappeenrannan kirkkoon tutustui yli 1500 vierasta. 
Tiistaiseura järjesti pappilan pihan omenapuiden siimekseen suurta suosiota nauttineen 
puutarhakahvilan.

lAPPeeNrANNAN SeurAKuNTA
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Tuumasta toimeen

T
änä syksynä tulee kuluneeksi tasan 120 vuotta siitä, kun Vii-
purin arkkipiispa Antoni teki aloitteen kirkon rakentami-
seksi Tampereelle. Hanke etenikin suotuisasti, sillä kaupunki 
lahjoitti tontin ja asessori von Frenckell tiilet. rakennus-

töitä tehtiin vuosina 1896–98 ja syksyllä 1899 kirkko vihittiin käyt-
töön. Kun aloite kirkon rakentamiseksi tehtiin, Tampereella asui 
noin 180 ortodoksia.

Paljon sisältyy menneisiin vuosiin – niin iloja kuin suruja. Nyt 
seurakuntalaisia on lähes 3100 ja kirkko on edelleen yksi keskeisis-
tä julkisista rakennuksista Tampereella. Ympäristö muuttuu, kun 
kaupunkirakentaminen tiivistyy, mutta edelleen kirkon kupolit ku-
rottavat taivasta kohti merkkinä rukouksesta ja hengellisestä aher-
ruksesta.

Pääkirkkomme pyhitettiin aluksi pyhän Aleksanteri Nevskin 
muistolle, mutta myöhemmin kirkko sai suojeluspyhäkseen myös 
pyhän Nikolaoksen, lyykian Myrran arkkipiispan ja ihmeidenteki-
jän. Tänäkin syksynä vietämme molempien pyhien muistoa ja ko-
koonnumme kirkkoon jumalanpalveluksiin.

Pyhän Nikolaoksen päivä on samalla Suomen itsenäisyyspäivä. 
Tänä vuonna juhlaliturgian kirkossa tulee johtamaan metropoliit-
ta Ambrosius. Palveluksen lopussa on myös itsenäisyyspäivän 
kiitosrukouspalvelus. esipaimenemme vierailun johdosta emme 
toimita samanaikaisesti palveluksia muissa pyhäköissämme, vaan 
kutsumme kaikki seurakuntalaiset Tampereelle. 

Näin juhlastamme tulee moninkertainen, kun vietämme sekä 
Suomen tasavallan itsenäisyysjuhlaa että pyhäkkömme vuosijuh-
laa ja iloitsemme erityisesti siitä, että luojamme on suonut 120 
vuotta sitten tehdyn aloitteen menestyä ja tuottaa siunausta jo 
useille sukupolville.

Tervetuloa kirkkoon!
 ■ Isä Markku Toivanen

TAMPereeN SeurAKuNTA

Pyhäköt ja toimitilat:
Tampereen kirkko,  
puh. 0206 100 365
isännöitsijä Heikki Häyhtiö, 
vahtimestari Mika Kangasaho,  
mika.kangasaho@ort.fi,  
puh. 0206 100 360
Kolhon kirkko, isännöitsijä toivo 
nikoskinen, puh. 050 431 6431
Porin kirkko, isännöitsijän  
tehtäviä hoitaa Jarkko luonila, 
puh. 040 521 8697
Valkeakosken rukoushuone,  
isännöitsijä Yrjö Kerisalo,  
puh. 0400 924 124
Kalliosalmen kesähuvila, 
isännöitsijä Vera Schutskoff- 
ahokainen, puh. 040 750 9310

TAMPEREEN KIRKKO

lOKaKUU
la 26.10.  klo 18  vigilia
Su 27.10.  klo 10  liturgia (kreikka)
Ke 30.10.  klo 8  liturgia

MaRRaSKUU
la 2.11.  klo 18  vigilia
Su 3.11.  klo 10  liturgia
ti 5.11.  klo 17  Jeesus-rukous
Ke 6.11.  klo 8  liturgia
la 9.11.  klo 18  vigilia
Su 10.11.  klo 10  liturgia
ti 12.11.  klo 17  Jeesus-rukous
Ke 13.11.  klo 8  liturgia
Joulupaasto 15.11.–24.12.
la 16.11.  klo 18  vigilia
Su 17.11.  klo 10  liturgia
ti 19.11.  klo 17  sairaanvoitelu (pitempi muoto)
neitsyt Marian temppeliin tuomisen juhla
Ke 20.11.  klo 18  vigilia
to 21.11.  klo 10  liturgia
la 23.11.  klo 10  liturgia, pyhä aleksanteri nevski,  
  pyhäkön vuosijuhla
Su 24.11.  klo 10  liturgia (slaavi)
ti 26.11.  klo 17  Jeesus-rukous
Ke 27.11.  klo 8  liturgia
la 30.11.  klo 18  vigilia

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia
ti 3.12.  klo 17  Jeesus-rukous
to 5.12.  klo 18  vigilia
Pe 6.12.  klo 10  liturgia, pyhä nikolaos, pyhäkön vuosijuhla  
  metropoliitta ambrosiuksen johdolla. liturgian  
  jälkeen itsenäisyyspäivän kiitosrukouspalvelus.
la 7.12.  klo 18  vigilia
Su 8.12.  klo 10  liturgia
ti 10.12.  klo 17  Jeesus-rukous
Ke 11.12.  klo 8  liturgia

PORIN KIRKKO

lOKaKUU
to 24.10.  klo 18  Jeesus-rukous
la 26.10.  klo 18  vigilia
Su 27.10. klo 10  liturgia

MaRRaSKUU
Su 3.11.  klo 10  liturgia
to 7.11.  klo 18  Jeesus-rukous
to 14.11.  klo 18  praavilo
Joulupaasto 15.11.-24.12.
la 23.11.  klo 18  vigilia
Su 24.11.  klo 10  liturgia
to 28.11.  klo 18  Jeesus-rukous

Jumalanpalvelukset

Tampereen kirkko s
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JOUlUKUU
Pe 6.12.  klo 10  akatistos
Su 8.12.  klo 10  liturgia
to 12.12.  klo 18  Jeesus-rukous

KOLHON KIRKKO
la 2.11.  klo 10  liturgia, Karjalan valistajat,  
  pyhäkön vuosijuhla
Su 8.12.  klo 10  liturgia

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 24.11.  klo 10  liturgia

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA

AKAA
Akaan ev.lut. srk-talo, Sontulantie 1, toijala
la 2.11.  klo 10  liturgia, Karjalan valistajien juhla

HÄMEENKYRÖ
Kyröskosken seurakuntatalo, Kirkkokatu 3, Kyröskoski
Su 27.10.  klo 10  liturgia

JÄMSÄ
Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30, Jämsä
Su 17.11.  klo 10  liturgia
Su 15.12.  klo 10  liturgia

TAMPereeN SeurAKuNTA

taMPEREEn SEURaKUnnan 
PERHEUUtISIa 
25.6.–25.9.2013

KASTETTUJA  9

AVIOLIITTOON VIHITTY  5

SEURAKUNTAAN MUUTTANEITA  49

SEURAKUNNASTA MUUTTANEITA  45

KIRKKOON LIITTYNEITÄ  20

KIRKOSTA ERONNEITA  10 

KUOLONUNEEN NUKKUNEITA  6

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 tampere,  
on avoinna ti–pe klo 9–13, puh. 0206 100 355, fax 0206 100 356.
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi,  
puh. 0206 100 357, 050 557 0050.
II pappi Heikki Honkamäki,  heikki.honkamaki@ort.fi,  
puh.  0206 100 359, 050 557 0057
Mikael Punnala, mikael.punnala@gmail.com , puh. 050 524 2641. 
Kanttori Heikki Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi,  
puh. 0206 100 358, 050 557 0051.  
Kanttori Jenni Hakkarainen, jenni.hakkarainen@ort.fi,  
puh. 0206 100 367, 044 301 0974.
Isä Heikki Honkamäki ja kanttori Heikki Hattunen pitävät vapaapäivänsä maanan-
taisin ja tiistaisin, isä Markku toivanen ja kanttori Jenni Hakkarainen torstaisin ja 
perjantaisin.
Talouspäällikkö Marita Jouhki-Inkinen, marita.inkinen@ort.fi, 
puh. 0206 100 362, 050 557 0055. 
Kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi, puh. 0206 100 363, 050 557 0056. 
Emäntä Tatiana Kallo, tatiana.kallo@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 557 0053. 
Nuorisotoimenohjaaja Nemanja Balcin, nemanja.balcin@ort.fi,
puh. 0206 100 366, 040 178 1633. 
Vahtimestari Mika Kangasaho, mika.kangasaho@ort.fi,  
puh. 0206 100 360, 050 557 0054.
Diakoniatyön yhteyshenkilöt tampereella:  
Diakoniatoimikunnan vpj. Kaisa Hakkola, puh. 050 517 9883, 
Diakoni Harri Kahila, puh. 045 130 6723

Yhteystiedot:

Toimintaa  
lapsille ja nuorille

KERHONOHJAAJAKSI?
lastenkerhoihin haetaan innok-
kaita ohjaajia. Kerhonohjaajan 
tehtäviin kuuluu leikkien ja pelien 
vetämistä, askartelua ja muka-
vaa yhdessä olemista. Jos olet 
kiinnostunut kerhotyöstä, ota 
rohkeasti yhteyttä nuorisotoi-
menohjaaja nemanja Balciniin, 
nemanja.balcin@ort.fi, puh. 040 
178 1633. 

LASTENKERHO /  
PERHEKERHO
lapsille ja heidän vanhemmilleen, 

kerhohuoneessa joka toisena 
maanantaina klo 17.30–18.30. 
Kerho kokoontuu parittomina 
viikkoina. Seuraavat kerhopäivät 
ovat: 4.11., 18.11., 2.12., pe 6.12. 
(pyhän nikolaoksen juhla, liturgi-
aan klo 10) sekä 16.12. Kerhonoh-
jaajana toimii nemanja Balcin, 
nemanja.balcin@ort.fi, puh. 040 
178 1633.

MAALAUSKERHO
Maalauskerho kokoontuu kirkko-
kuoron harjoitusten aikaan, tors-
taisin klo 18–20, kerhohuoneessa. 
Kerho on tarkoitettu alakouluikäi-
sille. Kerhossa ensin maalataan ja 
sitten leikitään. Ohjaajana toimii 
Irina Chernyuk, irina.chernyuk@
gmail.com, puh. 045 138 5058.

POIKAKUORO
alakouluikäiset pojat laulavat 
kirkko- ja lastenlauluja. Harjoi-
tuksissa myös leikitään yhdessä. 
torstaisin 17–17.45 nikolain-
salissa. Harjoitusten jälkeen on 
mahdollisuus jäädä maalausker-
hoon. Ohjaajana kanttori Heikki 
Hattunen, heikki.hattunen@ort.fi, 
puh. 0206 100 358.

TYTTÖKUORO
alakouluikäiset tytöt laulavat 
lasten- ja nuorten lauluja. Harjoi-
tukset ovat nikolainsalissa keski-
viikkoisin 16.30–17.30. Ohjaajana 

kanttori Jenni Hakkarainen, jenni.
hakkarainen@ort.fi, puh. 0206 
100 367.

NUORTEN KUORO
13–20-vuotiaille, kokoontuu 
nikolainsalissa 18.00–19.30 joka 
toinen sunnuntai (Poikkeukse-
na 13.10. ja 20.10. peräkkäisinä 
sunnuntaina.) kanttori Jennin 
johdolla. Uudet laulajat, ottakaa 
yhteyttä Jenni Hakkaraiseen, puh. 
0206 100 367. Syksyn harjoi-
tuspäivät: 13.10., 20.10., 3.11., 
17.11. ja 1.12. Viimeinen harjoitus 
lauantaina 14.12. yksiäänisen 
laulutapahtuman yhteydessä.

PERHEKAHVILA
Mutkaton kokoontuminen pien-
ten lasten vanhemmille lasten 
kanssa. nikolainsalissa keskiviik-
koisin klo 10.00-11.45, kahvitarjoi-
lu sisältyy ohjelmaan. Perhekah-
vilan yhteydessä toimii muskari. 
Yhteyshenkilö Maria Hattunen, 
mhattunen@gmail.com, puh. 050 
381 2820. 

MUSKARI
Musiikkileikkikoulu kokoontuu 
nikolainsalissa keskiviikkoisin 
klo 10.15–10.45 perhekahvilan 
yhteydessä. Muskarissa opettaa 
kanttori Jenni Hakkarainen, jenni.
hakkarainen@ort.fi, puh. 0206 
100 367.

PYHÄN NIKOLAOKSEN  
PÄIVÄ 6.12.
Pyhä nikolaoksen päivänä 6.12. 
klo 10 alkaen on tampereen 
kirkossa metropoliitta ambrosi-
uksen toimittama liturgia ja lyhyt 
itsenäisyyspäivän rukoushetki. 
Pyhä nikolaos tunnetaan mm. 
lasten suojelijana ja lahjojen 
tuojana, onhan hän esikuva joulu-
pukille. liturgian alussa on lapsille 
askartelua kerhohuoneessa. Pal-
veluksen jälkeen nikolainsalissa 
on kirkkokahvit. Ortodoksinen 
Opiskelijaliitto jakaa lapsille lah-
japusseja, ja seurakunta muistaa 
erityisesti 5-vuotiaita. Kaikki 
lapset tervetuloa juhlaan!

Toimintaa
KIRJASTO
Seurakunnan kirjasto on avoinna 
kirkkoherranviraston aukiolo-
aikoina ti-pe klo 9–13. Kirjas-
tosta saa kotilainoja, kuitenkin 
enintään 10 kirjaa/kerta. Kirjoilla 
on kuukauden laina-aika. Kirjojen 
lisäksi lainattavissa on äänikir-
joja, DVD-videoita, CD-levyjä, 
lP-levyjä ja C-kasetteja. Viimeai-
kaisia hankintoja ovat mm.: Pirkko 
Sallinen-Gimpl – Karjalainen 
keittokirja, patriarkka Bartolo-
meos – Mysteerin kohtaaminen, 
munkki Serafim – Kerubin silmin, 
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TIISTAISEURA RY

Pj. –, vpj. ja emäntä anita luonila, 
puh. 050 569 3671, siht. Pia Vähä-
mäki, puh. 040 508 1234.

Tiistaiseura kokoontuu joka 
toinen tiistai klo 18. aluksi on 
aina rukoushetki. Isä Markku, isä 
Heikki ja kanttori Jenni pitävät 
vuorollaan opetustilaisuuden. 
Muina tiistaiseurailtoina luetaan 
PSHV:n opetusmateriaalia, jonka 
lisäksi voi olla esitelmä kiinnos-
tavasta aiheesta. Jokaisessa 
illassa on tarjolla myös maittava 
kahvipöytä sekä piristykseksi 
miniarpajaiset. Kokoontumiset 
ovat: 

 ● ti 29.10. Isä Heikki Honkamäen 
opetusta.

 ● ti 12.11. Isä Heikki Honkamäen 
opetusta.

 ● ti 26.11. Kanttori Jenni Hakka-
raisen esitelmä.

 ● ti 10.12. Isä Markku toivasen 
opetusta.

Kirkkokahvit liturgiajumalan-
palvelusten jälkeen teologisalin 
puolella.

Lukupiirin vetäjänä toimii leena 
Ranta.

 ● Su 3.11. klo 16 Jekaterina 
Mestserskaja VEnäläInEn RUH-
tInataR MUIStElEE

 ● Su 1.12. klo 16 Maija Hurri 
aRKKIPIISPa lEO – KUtSUMUS 
Ja taHtO

Askartelukerho Pyöröset ko-
koontuu joka toinen maanantai 

klo 15–17. Kerhon ”pyörittäjänä” 
toimivat anita luonila ja Sirkka 
Grönlund. Kerhossa valmistetaan 
sekä yhteisiä että omia töitä. 
Vaalitaan perinteitä ja opetellaan 
uusia tuulia. toiminta on moni-
puolista. Siellä syntyy tuotteita 
kirkon käyttöön ja myytävää 
myyjäisiin. Silloin voi myös har-
joitella karjalan kielen ymmärtä-
mistä. Seuraavat kokoontumiset 
ovat 4.11., 18.11. ja 2.12.

Lasten oma askartelupäivä on 
isäinpäivää ennen la 9.11. alkaen 
klo 11. teemme yhdessä lahjoja 
isille ja muutakin mukavaa. 
tervetuloa!
Karjalanpiirakkatalkoot ovat la 
7.12. alkaen klo 9.
Joulumyyjäiset pidetään su 
8.12. klo 11.30–14.

Surakka aari – Jumalan siunaus 
yksinäisyydessä.
Kirjastoa hoitaa srk:n diakoni Harri 
Kahila, johon voi ottaa yhteyttä 
kirjastoa koskevissa asioissa, puh. 
045 130 6723.

NUORTEN KUORO
nuorten kuoro 13–20-vuotiaille 
kokoontuu joka toinen sunnuntai 
(poikkeuksena 13.10. ja 20.10. 
peräkkäisinä sunnuntaina) niko-
lainsalissa klo 18.00–19.30. Uudet 
laulajat, ottakaa yhteyttä Jenniin, 
puh. 0206 100 367. Harjoitukset 
syksyllä 13.10., 20.10., 3.11., 17.11. 
ja 1.12. Viimeinen harjoitus lauan-
taina 14.12. yksiäänisen lauluta-
pahtuman yhteydessä.

TAMPEREEN KIRKON KUORO
Kuoro laulaa jumalanpalveluksis-
sa sekä muuallakin esiintymisissä 
ja konserteissa. Harjoitukset niko-
lainsalissa torstaisin 18–20 kantto-
ri Heikin johdolla. Harjoitusten 
ajan on lapsille maalauskerho 
ja hoitaja paikalla. Kuorolaisille 
tarjolla henkilökohtaisia laulu-
tunteja. Syksyn huipennuksena 
kirkon praasniekka 6.12. ja joulun 
palvelukset. Kanttori Heikki Hattu-
nen, heikki.hattunen@ort.fi, puh. 
0206 100 358.

YKSIÄÄNINEN KUORO
naisille ja miehille, nikolainsa-
lissa maanantaisin klo 19–20.30. 
lauletaan yksiäänisesti ja isonin 
(=pohjaäänen) kanssa vanhoja 
yksiäänisiä kirkkolaulusävelmiä 
kanttori Jennin johdolla.
Uudet laulajat, ottakaa yhteyttä 
Jenni Hakkaraiseen, puh. 0206 
100 367.

VALAMOLAISET LAULUT SOIVAT!

Kirkkolaulutapahtuma nikolain-
salissa lauantaina 16.11. klo 15.30 
alkaen. Kanttori Heikki Hattunen 
esittelee ortodoksista kirkko-
laulua yleensä sekä erityisesti 
valamolaisia sävelmiä. Kirkko-
kuoro laulaa esimerkkejä. Klo 
17 valamolainen iltatee. Klo 18 
vigiliassa valamolaiset sävelmät 
kuullaan alkuperäisellä paikallaan, 

osana jumalanpalvelusta. Järjes-
täjä: Karjalaisseurojen tampereen 
piirin hengellinen toimikunta.

PÄIVÄPIIRI
tampereen seurakunnan päivä-
piiri jatkaa edelleen kokoontu-
misiaan joka toinen torstai klo 
12 nikolainsalissa. loppusyksyn 
ohjelma on seuraavanlainen:

 ● 31.10. Mikku Suoniemi ja 
Jaakko Silvennoinen esittävät 
syksyisiä sävelmiä.

 ● 14.11. isä Markku kertoo seura-
kunnan hallinnollisista asioista 

 ● 28.11. leena Hänninen kertoo 
venäläisestä ruokaperinteestä 

 ● 12.12. Päiväpiirin joulunvalmis-
tusjuhla.
luennon jälkeen on tania-emän-
nän tekemä lounas (hinta 5 
euroa). tervetuloa mukaan!

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu kerran 
kuussa sunnuntaisin nikolain-
talon kerhohuoneessa liturgian 
ja kirkkokahvin jälkeen noin klo 
12.30-14.00. Kirjallisuuspiiri on 
tarkoitettu kaikille kirjallisuudesta 
pitäville aikuisille, ja tilaisuuksiin 
osallistuminen ei edellytä kulloin-
kin käsiteltävän kirjan lukemista. 
loppusyksyn aiheita ovat:

 ● 17.11. Maija-liisa Vartio: Hänen 
olivat linnut. Päätetään kevätkau-
den kirjallisuuspiirin aiheet.

 ● 16.12. Ulla-leena lundberg: 
Jää. Mukana isä Heikki.
tervetuloa mukaan. lisätietoja 
antaa arja Kangaspunta, puh. 050 
325 1880.

TAMPEREEN SORTAVALAN SEURA
tampereen Sortavalan seura kokoontuu nikolaintalon kerhonuoneessa 
kerran kuussa torstaisin klo 12. Sortavalaseura on tarkoitettu kaikille 
entisille sortavalalaisille ja heidän jälkeläisilleen sekä kaikille Sortavalas-
ta kiinnostuneille. loppusyksyn kokoontumiskerrat ovat 14.11. ja 5.12. 
jolloin on Sortavala-seuran joulujuhla. tervetuloa! lisätietoja antaa Satu 
Kokko, puh. 050 566 7627.

Isä Jorma menehtyi
Pastori Jor-
ma Kudjoi 
menehtyi 
äkilliseen 
sairauskoh-
taukseen 
perjantaina 
4.10. Poris-

sa. isä Jorma vihittiin papiksi 
11.3.2007. Hän oli myös Porin 
kirkon isännöitsijä ja pyhäk-
köneuvoston puheenjohtaja.

isä Jorma toimi ahkerasti 

papin tehtävissä oman työnsä 
ohessa ja oli aktiivisesti mu-
kana paikallisessa Tiistaiseu-
rassa. isä Jorma kuului niihin 
aktiivisiin kirkon jäseniin, 
jotka vuosien ajan työskente-
livät uutterasti Porin kirkon 
rakentamisen ja toiminnan 
kehittämisen puolesta.

"Ollos iäti muistettu, sinä 
autuuteen kutsuttu veljem-
me!"

 ■ Isä Markku Toiviainen

Porin kirkko täyttyi 6. lokakuuta rakasta paimentaan, isä Jorma Kudjoita surevista 
seurakuntalaisista. Panihidan toimitti isä Heikki Honkamäki, joka luonnehti isä Jormaa 
ihmiskasvoiseksi kirkonpalvelijaksi ja ortodoksisen yhteisön monitoimimieheksi. 

s
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Tampereen seurakuntaan uusi pappi
Seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työlle lahjoitettiin 5. syyskuuta 
Marjatta Laurosen paperi-
massasta valmistama pappi – 
isä Niilo. isä Niilolla on yllään 
kaunis valkoinen jumalanpal-
veluspuku. Nukke on moni-
käyttöinen, sillä jumalanpalve-
luspuku vastaa kaikin tavoin 
aitoa papin pukua, ja sen voi 
pukea vaiheittain papin päälle. 

isä Niilo on jo vieraillut tapaa-
massa seurakunnan lapsia ja 
nuoria lastenkerhossa sekä 
koululaisjumalanpalveluksen 
jälkeisessä tilaisuudessa. Nuk-
ke on tärkeä opetusväline ju-
malanpalveluspuvun eri osien 
opettamisessa. isä Niilolla on 
hyvät oltavat, sillä hän pääsee 
kulkemaan turvallisesti Marja-
tan lahjoittamassa puisessa 
laukussa. Kiitokset Marjatalle 
vaivannäöstä ja hienosta käsi-
työstä! isä Niilo on varmasti 
käytössä niin seurakunnan ker-
hoissa kuin myös koulujen or-
todoksisen uskonnon opetuk-
sessa tulevaisuudessakin.

 ■ Nemanja Balcin

Arkipyhiä pohdittiin  
Porin praasniekassa
– Arkipyhäkeskustelussa on ky-
se siitä, että ihmisten työpanok-
sesta halutaan ottaa irti mah-
dollisimman paljon. Arjeksi sat-
tuvat pyhät häiritsevät tätä ta-
voitetta. On luonnollista ja ter-
vettä, että kirkot vastustavat 
tällaista muutosta. On pantava 
kampoihin ahneudelle. Kirkon 
haasteena on, miten tuoda pyhä 
arjen keskelle, tutkiskeli litur-
giasaarnassaan isä Heikki 
Honkamäki Porin kirkon 
praasniekassa syyskuun lopulla. 

isä Heikki piti erikoisena sitä, 
että kristilliset juhlapäivät kel-

paavat myös uskonnottomille ja 
kirkon vastustajille, vaikka 
muuten saatetaan torjua voi-
makkaasti kirkon sanoman esil-
le tuomista ihmisten arjessa. 

Porin temppelijuhlan vigili-
an ja liturgian sekä vedenpyhi-
tyksen toimittivat isä Heikki 
Honkamäki ja isä Jorma Kud-
joi. Kanttorina oli Jenni Hak-
karainen. liturgiaan ja sitä 
seuranneeseen ristisaattoon 
osallistui lähes 40 seurakunta-
laista. 

 ■ Simo Ojanen
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Vedenpyhityksen toimittivat isä Heikki Honkamäki ja isä Jorma Kudjoi. 
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Nokian Tiistaiseura  
40 vuotta
Seuramme perustettiin 19.11. 
1973 Ester ja Pauli Kasteen 
kotona. läsnä oli 14 henkeä. 
Kirkkoherra Toivo Palviainen 
oli mukana toiminnan aloittaja-
na, ja hän lupautui meille opin-
to-ohjaajaksi. ensimmäiseksi 
opintoaiheeksi sovittiin ortodok-
sinen koti. Jäsenmaksuksi mää-
rättiin 1 mk varsinaisille jäsenille 
ja kannatusjäsenille 3 mk. en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Leo Kuunila ja vara-
puheenjohtajaksi Inkeri Vuori-
nen, sihteeri-rahastonhoitajaksi 
Tuula Kuunila ja muiksi jäse-
niksi Teppo Rahkonen ja ester 
Kaste. 

Näin pyörähti toimintamme 
käyntiin. Opintoaiheemme ovat 
olleet moninaisia, kasteesta hau-
tajaisiin. Kirkon sakramentit on 
käyty läpi, samoin miten käyt-
täytyä eri kirkollisissa tilanteis-
sa. ekumeenista toimintaa olem-
me harjoittaneet Nokian luteri-
laisen seurakunnan kanssa. 
Olemme käyneet Valamon luos-
tarissa, myös muihin ortodoksi-
siin kirkkoihin on tehty kesäret-
kiä. Vaeltajan laulut on laulettu 
moneen kertaan. Papisto on ollut 
aktiivisesti opettamassa orto-
doksisuutta.

Tiistaiseuramme syyskauden 
avajaiset 1977 pidettiin seura-
kunnan kesänviettopaikassa 
Kalliosalmessa. Se oli samalla 

Kalliosalmen ensimmäinen seu-
rakunnallinen tilaisuus. Kalli-
osalmessa talkoiltiin ahkerasti, 
ja osallistuimme mm. kuistin ka-
ton korjauksiin rahallisesti ja 
työpanoksin. 

useana vuonna jaoimme sti-
pendejä nokialaisille ylioppilail-
le. lahjoitusten kohteet ovat ol-
leet monenlaisia, mm. huntukan-
gasta luostariin, lintulan luosta-
rin papiston pukuihin varoja, Va-
lamon luostarin vierasmajaan 
keräsimme lakanoita. Viime 
vuonna lahjoitimme villasukkia 
Kreikan luostareihin.

Kirkkokahvien tarjoamisiin on 
osallistuttu alusta alkaen. Piira-
koita ja pyörösiä on leivottu suu-
ria määriä.

Seuramme on ollut kooltaan 
pieni, mutta aktiivinen toimin-
nassaan. Yhteishenki on ollut mi-
tä parhain. Toivottavasti saamme 
viettää vielä monia yhteisiä tiis-
taiseuratilaisuuksia. 

 ■ Inkeri Vuorinen, sihteeri

Nokian Tiistaiseura vuonna 1973. Edessä isä Toivo Palviainen, Ida Vihma, Irene Vuorinen. 
Takana vasemmalta Leo ja Tuula Kuunila, kanttori Pauli Jouhki, Teppo Rahkonen, Ida Vihman 
tytär, Ikkeri Vuorinen, Pauli ja Ester Kaste.

Nokian tiistaiseuralaiset juhlivat.
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– Hyvä lukija perehtyy syvälli-
sesti teksteihin. Hän on yhteis-

työkykyinen ja elää hengellisesti 
sanomansa mukana, luonnehti 

Mummolta kipinä käsitöihin 
Tilkkutöitä esillä Porin kirkossa 

Ulla Niemelän yli 200 erilais-
ta tilkkutyötä oli esillä Porin 
kirkossa kesäkuussa. eurajoke-
lainen Niemelä innostui käsi-
töistä, kun hän 6-vuotiaana seu-
rasi Viipurin läänin Pyhäjärvel-
tä kotoisin olevan Helena-mum-
monsa uurastusta. Mummo rää-
tälöi Kiikoisissa koko kylän 
miesväelle housuja! Käsitöistä 
sukeutui hiljalleen ullalle am-

matti ja oma elämä. Hän toimi 
ajoittain itsenäisenä yrittäjänä 
ja suunnitteli firmoille malleja. 

– Mutta sitten maahan iski 
vuonna 1996 lama. Päätin lyödä 
pillit pussiin, ja juuri tuolloin 
hurahdin tilkkuihin,  kertoi ulla 
Niemelä.

– Työstin tilkkuja perinteis-
ten mallien mukaisesti. Päässä 
vilisi uusia ideoita ennen kuin 

olin ehtinyt työstää vanhat val-
miiksi. Alussa ajattelin, onko 
tilkkutyö ikonin kaltainen: 
voinko lainkaan mennä muutte-
lemaan alkuperäismallia. Pää-
dyin siihen, että voin muunnella 
omien mieltymysteni mukaan. 
Jokaiseen tilkkutyöhön jää aina 
oman käden jälki, vaikka mallia 
noudattaisikin. 

Tilkkutyöt lääkitsevät
ulla kertoo sairaudestaan, jon-
ka kanssa hänen on kestettävä 
vaikeitakin aikoja. 

– Niin vain käy, että kun ki-
vut hellittävät, päässä syntyy 
viljalti uusia ideoita. Käsityöt 
ovat minulle samalla lääkettä ja 
hoivaa. Sairaus on periytynyt 
myös tyttärelleni, joka on jo yli 
kymmenen vuotta ollut lintu-
lan luostarin huomassa. Hän 
on nykyään viitankantajasisar 
Juliana ja on onnellinen va-
linnastaan. Kun tyttäreni aloit-
ti luostarielämän, olin aluksi 
hämilläni, mutta nyt olen var-
ma, että lapsellani on hyvä olla 
luostarissa. 

ulla Niemelää odottaa syksyl-

lä haastava tehtävä. Hän ryhtyy 
opettamaan tilkkutyötä rau-
man kansalaisopistossa ja poh-
tii jo nyt, kuinka opettaa ja kan-
nustaa tilkkutyön harrastajia. 

Porin kirkon teologisalissa 
näyttelyyn tutustui lähes 200 
henkeä. esillä oli muun muassa 
tilkkutöitä, virkkauksia, etu-
pistokirjontaa, kirjansidontaa 
ja savitöitä. 

 ■ Simo Ojanen

Porin ensimmäisellä lukijakurssilla olivat mukana (vas.) Yrjö Juuruskorpi, Jarkko Luonila, 
Berndt Schauman, kanttori Marianna Länne ja Pia Vähämäki. 

lukijoita koulutettiin Porissa ensi kertaa
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ka piti Porin kirkon historian 
ensimmäistä lukijakurssia elo-
kuun lopulla. 

Kurssilla perehdyttiin äänen-
käyttöön hengitysharjoitusten 
myötä ja käytiin läpi ehtoo- ja 
aamupalvelusten tekstejä. Kurs-
silaisten nelikosta Jarkko Luo-
nila on pari vuotta sitten vihitty 
lukijaksi. Hän sanoi, että erityi-
sesti paastonajan harvemmin 
esitettävät tekstit vaativat tottu-
neenkin lukijan keskittymään 
huolellisesti. 

– lukijan osa on näin aloitteli-
jasta hyvin haasteellinen, koska 
ei ole olemassa kirjaa, jossa yk-
sinkertaisesti selitettäisiin, mi-
ten edetään ja missä järjestyk-
sessä, sanoi Berndt Schau-
man, joka herkistyi kurssille, et-

tä voisi jakaa muitten kanssa 
hengellisiä tekstejä ja johdattaa 
heitä tekstien kautta rukoukseen. 

– Tuntuu haasteelliselta, että 
kun oppii joistakin aiheista uut-
ta, huomaa samalla, miten vä-
hän asioista tietää. Minusta on 
turvallista tietää, että lukija saa 
koko ajan tukea niin kanttorilta 
kuin papilta hätätilanteessa, 
kertoi Pia Vähämäki. 

Yrjö Juuruskorpi tuumaili, et-
tä lukijan on varauduttava sii-
henkin, että pappi on jostakin 
syystä estynyt ja palvelus on to-
teutettava maallikkopalvelukse-
na. 

– Porissa on suunnitteilla jär-
jestää vastedes ainakin yksi lu-
kijakurssi vuodessa, kaavaili 
Jarkko luonila.

 ■ Simo Ojanen
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Ullan tilkkutöihin tutustui lähes kaksisataa henkeä. 

Ulla kaunisti tilkkukoristein tyttären Lintu-
lassa maalaaman ikonin. 

s
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Valkeakosken tsasounan 
60-vuotisjuhla
Valkeakosken Pyhän Nikolaok-
sen tsasounan 60-vuotisjuhlaa 
vietettiin 15. syyskuuta. Metro-
poliitta Ambrosius toimitti li-
turgian yhdessä isä Heikki Hon-
kamäen ja diakoni Andreas Sal-
misen kanssa. Kauniista laulus-
ta vastasi kanttori Heikki Hat-
tunen kvartetteineen. Juhlavan 
liturgian jälkeen nautimme yh-
dessä juhlalounaan. Tilaisuu-
dessa isä Heikki kertoi tsasou-
nan historiasta. Talkootyönä 
valmistettu kaunis hirsipyhäk-
kö pystytettiin Yhtyneet Paperi-
tehtaat Oy:ltä vuokratulle ton-

tille. Myöhemmin yhtiö myi ton-
tin Tampereen seurakunnalle 
nimellisellä hinnalla. Valkea-
koskelaisille ja lähitienoon orto-
dokseille tsasouna on merkin-
nyt paljon. Palveluksiin, joita 
toimitetaan kerran kuukaudes-
sa (paitsi kesäaikaan) osallis-
tumme ilolla. Tsasounan raken-
tamiseen ja ylläpitämiseen ovat 
vuosien saatossa osallistuneet 
niin Kerisalon kuin Kaheisen-
kin perheet. Kiitos heille uutte-
rasta työstä!

 ■ Raija Toivonen

R
a

IJa
 tO

IV
O

n
En

Merikarvialaiset ortodoksit yhteiskuvassa. Taisto Surakka (oik.) houkuttelee isä Heikki Honka-
mäkeä savusaunan löylyihin. Keinussa Airi Kalliomäki ja Tarja Surakka. 

Merikarvialaiset  
liturgiassa kotosalla
Merikarvialaisilla Taisto ja 
Tarja Surakalla ja Airi 
Kalliomäellä oli juhlaa olla 
Porin kirkon vuotuisella per-
heleirillä syyskuun lopulla 
Merikarvian Nuortenniemes-
sä. liturgia toimitettiin nyt 
kotonurkissa, kun he joutuvat 
tavallisesti matkaamaan pal-
veluksiin Poriin 60–70 kilo-
metriä. 

– Olisin mielelläni ottanut 
kolme koiraani mukaan, mut-
ta ne piti jättää kotiin Kuvas-
kankaalle, kertoi Airi Kallio-
mäki, joka on ollut mukana 
perheleirillä vasta pari kertaa. 
Hän muutti Merikarvialle 
Korpilahdelta kolme vuotta 
sitten.

– Kyllä se joskus harmittaa, 
kun kirkko on niin kaukana. 
Telkkaria ei minulla ole ollut 
yli 10 vuoteen, mutta kuunte-
len radiosta ortodoksiset har-
taudet ja palvelukset. Porin 
kirkon liturgioihin yritän osal-
listua, mutta vigiliat jäävät 
matkan takia vähemmälle. 
Kyllä minä Porin palvelukseen 
matkatessani jo eläydyn vah-

vasti kirkon tunnelmaan. 
– Viritin savusaunan jo aa-

musella, ja kaikki halukkaat 
ovat tervetulleita illemmalla 
löylyttelemään, ilmoitti Taisto 
Surakka, jonka hersyvä huu-
mori ja saunakutsut ovat vuo-
sikausia ilahduttaneet leiriläi-
siä. Taisto ja Tarja Surakalla 
on Porin kirkkoon matkaa 70 
kilometriä, ja Taisto on pitänyt 
tarkkaa kirjaa niin saunojista 
kuin perheleirien määrästä. 
Nyt oli menossa 25. perheleiri, 
joista 17 on järjestetty Nuor-
tenniemessä. Savusaunan lau-
teiden lujuuttakin on testattu: 
lauteilla oli kerran seitsemän 
pulskaa saunojaa, joiden yh-
teispaino oli 700 kiloa ja – lau-
teet kestivät.

Perheleirillä toimitettiin li-
turgia ja vedenpyhitys sekä 
akatistos luomakunnalle. Pal-
velukset toimittivat isä Heikki 
Honkamäki ja isä Jorma Kud-
joi. leirillä myös leikittiin ja 
ulkoiltiin ja mukana riennois-
sa oli lähes 30 henkeä. 

 ■ Simo Ojanen
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eeva-liisa Kaikkoselle kunniamerkki
Arkkipiispa Leo on omasta 
aloitteestaan ja tunnustuksena 
Suomen ortodoksisen arkki-
piispakunnan hyväksi tehdystä 
työstä päättänyt myöntää Ee-
va-Liisa Kaikkoselle Noki-
alta Pyhän Karitsan ritarikun-
nan i luokan mitalin. Tunnus-
tuksen järjestämisessä on ollut 
mukana myös Valamon luosta-
ri.

eeva-liisa Kaikkonen on 
vuosien ajan ahkeroinut mm. 
kirkkotekstiilien ja jumalan-
palveluspukujen ompelu- ja 
kunnostustyössä sekä Vala-
mossa että kotiseurakunnas-
saan Tampereella. eeva-liisa 
otti arkkipiispan tunnustuksen 
vastaan Tampereella, Pokrovan 
liturgian yhteydessä 1. loka-
kuuta. Siunausta ja monia ar-
morikkaita vuosia eeva-liisal-
le!

 ■ Isä Markku Toivanen

Eeva-Liisa Kaikkonen on merkkipäiviensä 
yhteydessä kerännyt varoja myös kirkossa 
olevan ikonikaapin kunnostamiseen.
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JumalanpalveluksetKirkkoherran rovastin 
arvo kuuluu myös 
seurakunnalle

P
iispantarkastus, joka lain mukaan on tehtävä viiden vuoden 
välein, on tärkeä, koska piispa on silloin useampia päiviä 
seurakunnassa ja silloin hänellä on tilaisuus tavata seura-
kuntalaisia ja luottamushenkilöitä. isä esipaimen sanoi, että 

nykyään piispantarkastus tarkoittaa enemmän katsomista tulevai-
suuteen eli sen miettimistä, mitä pitäisi tehdä, että seurakunnan 
toiminta edistyy. 

Seurakunnan tarkastuksen aikana sain rovastin arvon, ja tästä 
kunniasta kiitän esipaimentamme. Piispat antavat tämän tunnus-
tuksen papeille silloin, kun työ sujuu hyvin, mutta tämän arvon an-
saitsee myös Turun seurakunta. Kirkkoherran hyvä aikomus ei rii-
tä siihen, että kaikki toimisi hyvin. Kaikki mikä seurakunnassa on-
nistuu, johtuu seurakuntalaisten aktiivisuudesta ja neuvoston, val-
tuuston ja kiinteistölautakunnan hyvistä päätöksistä. Myös kerho-
jen toiminta rikastaa seurakuntaa, ja niinpä osallistujien määrä on 
kasvanut jumalanpalveluksissa.

Viiden vuoden aikana on tapahtunut monia hyvä asioita seura-
kunnassa, ja tämän takia on monta syytä kiittää seurakuntalaisia 
ja luottamushenkilöitä. ilman teitä minulla ei olisi ollut kunniaa 
saada rovastin arvoa. 

Omistan siksi tämän kunnia-arvon seurakunnalle. Pyydän ja 
toivon, että meidän yhteinen rukouksemme ja työmme jatkuisivat 
samalla tavalla. On hyvä rukoilla ja tehdä yhteistyötä, mutta ei pi-
dä unohtaa, että iloitsisimme yhdessä saavutuksista. Seurakun-
nassa on välillä ollut myös vaikeuksia, mutta yhdessä pääsimme 
niiden yli, ja luulen, että nyt on paljon helpompaa jatkaa työtä, kuin 
seitsemän vuotta sitten.

Kiittäen esipaimenta ja seurakuntaa rukoilen psalmistan kans-
sa: ”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.” 
(Ps. 107:1)

 ■ Rovasti Ion Durac

TURUN KIRKKO

lOKaKUU
la 26.10.  klo 18  vigilia
Su 27.10.  klo 10  liturgia, ruotsiksi
Ke 30.10.  klo 17  Jeesuksen rukous

MaRRaSKUU
Pe 1.11.  klo 18  vigilia
la 2.11.  klo 10  liturgia, Karjalan valistajien juhla
la 2.11.  klo 12 litania hautausmaalla
la 2.11.  klo 18  vigilia
Su 3.11.  klo 10  liturgia
Ke 6.11.  klo 17  iltarukous
la 9.11.  klo 18  vigilia
Su 10.11.  klo 10  liturgia, slaaviksi
Ke 13.11.  klo 17  iltarukous
to 14.11.  klo 10  koululaisliturgia
la 16.11.  klo 18  vigilia
Su 17.11.  klo 10  liturgia
Su 17.11.  klo 15  ehtoopalvelus, romaniaksi
Ke 20.11.  klo 18  vigilia
to 21.11.  klo 10  liturgia, Jumalansynnyttäjän temppeliin 
tuominen
la 23.11.  klo 18  vigilia
Su 24.11.  klo 10  liturgia
Ke 27.11.  klo 17  Jeesuksen rukous
la 30.11.  klo 18  vigilia

JOUlUKUU
Su 1.12.  klo 10  liturgia
Ke 4.12.  klo 17  iltarukous
to 5.12.  klo 18  vigilia
Pe 6.12.  klo 10  liturgia
la 7.12.  klo 18  vigilia
Su 8.12.  klo 10  liturgia
Ke 11.12.  klo 17  iltarukous
la 14.12.  klo 18  vigilia
Su 15.12.  klo 10  liturgia, suomeksi ja slaaviksi, radiointi
Ke 18.12.  klo 17  Jeesuksen rukous
la 21.12.  klo 18  vigilia
Su 22.12.  klo 10  liturgia

RAUMAN RUKOUSHUONE, länsikatu 10
Ke 13.11.  klo 10  koululaisliturgia
la 16.11.  klo 18  vigilia
Su 17.11.  klo 10  liturgia
to 5.12.  klo 18  liturgia
Pe 6.12.  klo 9.30  vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka
la 14.12.  klo 18  vigilia
Su 15.12.  klo 10  liturgia

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23
la 2.11.  klo 18  vigilia
Su 3.11.  klo 10  liturgia
ti 12.11.  klo 10  koululaisliturgia
la 30.11.  klo 18  vigilia
Su 1.12.  klo 10  liturgia

TuruN SeurAKuNTA

NUORTEN NAISTEN  
ALEKSANDRA-KERHO
turun seurakunnan nuoret 
naiset järjestävät säännöllisesti 
tapaamisia, retkiä ja muuta kivaa 
tekemistä yhdessä! Su 27.10. 
teemme retken tampereelle 
kreikankieliseen liturgiaan, ja su 
24.11. järjestämme kirkkokahvit 
turussa liturgian jälkeen. Myös 
muita tapahtumia on luvassa syk-
syn ja talven aikana. ajankohtai-
set tiedot tulevista tapahtumista 
saat kerhon sähköpostilistan ja/tai 
Facebook-ryhmän kautta. Jos siis 
haluat tulla mukaan toimintaan, 
lähetä sähköpostia osoitteeseen 
maria.hokkinen@gmail.com. 
tervetuloa mukaan iloiseen ja 
kansainväliseen porukkaamme!

YOUNG WOMEN’S  
ALEKSANDRA CLUB
Young women at the turku 
orthodox parish gather regularly 
for meetings, trips and fun activi-
ties together! On Sunday, 27.10 
we will make a trip to tampere 
to attend the Greek liturgy 
there. On Sunday 24.11 we will 
organize coffee after the liturgy 
in turku. there are also other 
events coming up during this fall/
winter. More information about 
all the activities is updated to our 
Facebook group and e-mail list. If 
you want to join the club, send an 
e-mail to maria.hokkinen@gmail.
com, and we will add you to our 
mailing list. new members are 
always welcome to our interna-
tional and cheerful group!

Toimintaa

s
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LOIMAA, ev.lut. kirkko
la 9.11.  klo 10  liturgia

EURA, ev.lut. seurakuntatalo
la 16.11.  klo 10  liturgia

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo
la 23.11.  klo 10  liturgia

UUSIKAUPUNKI, ev.lut. kirkon kappeli
Ke 30.10.  klo 17  iltarukous
la 14.12.  klo 10  liturgia

MAARIANHAMINA
Su 8.12.  klo 10  liturgia

Kirkkoherranvirasto puh. (02) 277 5440,  
fax (02) 277 5441, turku@ort.fi,
avoinna ma, ti, to, klo 10–13, ke klo 14–18, perjantaisin suljettu
Kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741, ion.durac@ort.fi
Seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Rannikko,  
puh. 050 596 0514, paula.rannikko@ort.fi
Matkakanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

Yhteystiedot:

Turun kirkko, pyhän marttyyrikeisarinna aleksandran  
muistolle, Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443 , 
isännöitsijä Eila Sintonen puh. 040 729 4846
Rauman rukoushuone, pyhän nikolaoksen muistolle, 
länsikatu 10,  
isännöitsijä tarja Ojanen, puh. 044 331 9693.
Salon rukoushuone, pyhän ristin muistolle, 
Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727, 
isännöitsijä Veera Rantanen, puh. 040 553 9467.

Pyhäköt:

TuruN SeurAKuNTA

LASTEN PYHÄKOULU 
 TURUSSA
lasten pyhäkoulu jatkuu koko 
syksyn ajan! loppusyksyn kerho-
päivät ovat seuraavat:

 ● Su 3.11., su 24.11 ja su 15.12.
Pyhäkoulu kokoontuu seurakun-
nan kerhotilassa (Yliopistonkatu 
19 B, turku) kerhopäivän aamuna 
klo 10. Vanhemmat voivat tuoda 
lapsensa kerhoon ja mennä itse 
kirkkoon jumalanpalvelukseen. 
Käymme lasten kanssa läpi kirkol-
lisia aiheita askarrellen ja leikkien. 
noin klo 10.45 lapset siirtyvät 
ohjaajan johdolla kirkkoon, ja 
osallistuvat liturgian jäljelläole-
vaan osaan yhdessä vanhempien-
sa kanssa. 
Kerho on tarkoitettu yli 5-vuoti-
aille lapsille, mutta pienemmät-
kin ovat tervetulleita mukaan 
vanhemman seurassa. lisätietoa 
lasten pyhäkoulusta voi kysellä 
Marialta, puh. 050 462 8586 tai 
maria.hokkinen@gmail.com. 
tervetuloa!

TURUN  
TIISTAISEURA
Pj. isä Ion Durac, vpj. Kyllikki Kin-
nari, siht. anne Fomin, puh. 050 
544 5213, rose-marie@fomin.fi.
loppusyksyn ohjelmaa: 

 ● ti 8.10. Mirhan tekeminen ja 
siunaaminen, isä Ion.

 ● ti 22.10. Inkeri luennoi ”Pyhä 
arsenius Kappadokialainen”

 ● la 2.11. Karjalan valistajien 
yhteinen juhla, liturgia klo 10, 
litania hautausmaalla klo 12.30 ja 
sen jälkeen kahvitus tänä vuonna 
Karjalatalolla.

 ● ti 5.11. Isä Mikko luennoi.
 ● ti 19.11. Kirkko rakennuksena, 

isä Ion.
 ● ti 3.12. arno Kasvi luennoi, 

Huom! Klo 17.

 ● ti 10.12. Myyjäisten valmiste-
lua, askartelua yms. alkaen klo 12.

 ● Pe 13.12. leipomispäivä srk:n 
keittiöllä, alkaen klo 8.

 ● la 14.12. Joulumyyjäiset alek-
sandra-salissa klo 10–13.

turun tiistaiseura kokoontuu joka 
toinen tiistai turun seurakunnan 
aleksandra-salissa, Yliopistonkatu 
19 B klo 17.30, ensi vuoden alusta 
alkaen klo 17.00. Kysy lisää, myös 
tiistaiseuran diakoniatyöstä. tule 
mukaan iloiseen joukkoomme!

SALON TIISTAISEURA
PJ. Merja tiira-Vaahteranoksa, 
puh. 0400 656 256,  siht. Maria 
lipponen, Supinkatu 8 as 2, 24100 
Salo, puh. (02) 733 5082 tai
044 264 5565.
Kokoonnumme tsasounalla tänä 
vuonna vielä kaksi kertaa: ti 5.11. 
ja ti 10.12. tervetuloa!

Katumuksen 
sakramentti

Isä Ion ottaa vastaan 
katumuksen sakrament-

tiin kaikki halukkaat ilman 
ajanvarausta turussa 

 keskiviikkona 11. joulu-
kuuta klo 14–17.

Pääkirkon yläkupolista oli lohjennut maalia kahden viime vuoden aikana. Kupoli on valmistet-
tu pellistä, joten maali lähti kirkon tornista isoina paloina ja näytti ikävältä torilta katsottuna. 
Syyskuun alkupuolella maalarit maalasivat yläkupolin uudelleen.
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Vaskelan sukuseura kävi kesällä tutustumassa Salon tsasounaan, jossa isä Ion toimitti heille 
rukoushetken.
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Ikonimaalarit Katriina Vuorio ja Oili Leppänen lahjoittivat rukoushuoneen käyttöön profeetta 
Eliaa ja Magdalan Mariaa kuvaavat ikonit.

Iina Ojanen pitsiviikolla pihakahvilassa 
myymässä itse tekemäänsä raparperipiirak-
kaa ja pipareita.

Raumalaisia pyhiinvaellusmatkalaisia Pokrovassa herkullista borssikeittoa nauttimassa. s
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Tänä kesänä Kustavissa järjestettiin XII 
kansainvälinen Satahangan meripartioleiri. 
Kirkkoherra Ion Durac toimitti leiriläisille 
rukoushetken. Suurin osa mukana olleista oli 
venäläisiä nuoria ja myöskin suomalaisia.
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TuruN SeurAKuNTA
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(Vas.) isät Mikko ja Ion, diakoni Andreas Salminen ja mp. Ambrosius. 

Metropoliitta Ambrosius toimitti litanian mp. Johanneksen haudalla seurakun-
nan tarkastuksen ensimmäisenä päivänä Turun ortodoksisella hautausmaalla. 
Kuvassa mp. Ambrosius, isä Ion Durac ja diakoni Andreas Salminen.

Isä Ion Durac ja Daniela sekä metropoliitta Ambrosius.

Seurakunnantarkastuksen yhteydessä an-
nettiin piispallinen siunauskirja kirkon vah-
timestarille ja ipodiakonille Pavel Verikoville, 
seurakunnanneuvoston varapuheenjohta-
jalle Anna-Leena Maunille, seurakunnanval-
tuuston varapuheenjohtajalle Risto Terholle 
ja seurakunnanneuvoston ja -valtuuston 
jäsenelle Olli Forssénille.

Mp. Ambrosius ja isä Ion.

Mp. Ambrosius siunasi kirkkoherra Ion Duracin rovastiksi 
piispallisessa liturgiassa 22.9. seurakunnantarkastuksen 
yhteydessä.

Helena Nikkanen ja 
Tuulikki Kilpinen 
kunniajäseniksi
Valamon konservointilaitoksen 
pitkäaikainen johtava konservaat-
tori Helena Nikkanen ja Valtion 
taidemuseon konservaattori Tuu-
likki Kilpinen ovat saaneet har-
vinaisen huomionosoituksen. Poh-
joismaisen konservaattoriliiton 
Suomen osasto ry myönsi heille 
kunniajäsenyyden heidän pitkä-
jänteisestä, vuosikymmeniä kestä-
neestä ja yhä jatkuvasta työstään 
konservointialan hyväksi. Kun-
niajäsenyydet julkistettiin Konser-
vaattoriliiton 50-vuotisjuhlassa 
Helsingissä 23. elokuuta.

Helena Nikkanen teki työuransa 
Valamon konservointilaitoksen 
johtavana konservaattorina. Hän 
on toiminnallaan onnistunut pe-
lastamaan suuren määrän ikoneita 
ja maalauksia. Hän on edustanut 
suomalaista konservointialaa sekä 
kotimaassa että kansainvälisesti ja 
hänellä on ollut useita kansainväli-
siä luottamustehtäviä. 

Tuulikki Kilpinen on pitkäaikai-
nen Valamon konservointilaitok-
sen johtoryhmän jäsen. uransa ai-
kana Kilpinen työskenteli Valtion 
taidemuseossa lähes 40 vuotta, 
josta konservoinnin johdossa lähes 
kahdeksan vuotta ja Ateneumin 
vastaavana konservaattorina yksi-
toista vuotta. Tuulikki Kilpinen on 
edustanut suomalaista konser-
vointialaa sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.

Sekä Tuulikki Kilpinen että He-
lena Nikkanen ovat olleet todellisia 
pioneereja konservointialalla. He 
ovat tehneet alaa tunnetuksi suu-
relle yleisölle ja kehittäneet kon-
servointia ammattialana. 

 ■ Nina Jolkkonen-Porander

Kunniajäsenyydet julkistettiin Konservaattori-
liiton 50-vuotisjuhlassa, kukitettuina Tuulikki 
Kilpinen (vas.) ja Helena Nikkanen.
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Liturgian jälkeen saimme nauttia erittäin runsaista kirkkokahveista yhdessä isäntäväen 
kanssa.

Turun Tiistaiseura matkusti 10.–11. elokuuta Maarianhaminaan tutustumaan paikalliseen 
ortodoksiseen seurakuntaan isä Sture Mattsonin johdolla ja osallistui sunnuntaina myös isä 
Ionin ja isä Sturen toimittamaan liturgiaan.

a
n

n
E 

FO
M

In
a

n
n

E 
FO

M
In

Lämpimät kiitoksemme ahvenanmaalaisille vieraanvaraisuudesta, matka oli ikimuistettava!
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Venäjän kirjakieli  
syrjäyttämässä kirkkoslaavin
Jumalanpalvelukset Venäjällä 
toimitetaan edelleen, tälläkin 
vuosituhannella, kirkkoslaavin 
kielellä. Kirkkoslavoniasta on 
muodostunut eräänlainen eliitti-
kieli, johon hartaat uskovaiset 
loppumattomilla toistoillaan tot-
tuvat. lukemattomat runot ja 
kuorosovellukset vahvistavat 
käytäntöä.

Kirkkoslaavin rinnalle on kui-
tenkin hyvää vauhtia kipuamas-
sa venäläinen kirjakieli. Pietari 
Suuri antoi 29. tammikuuta 1710 
käskyn, jonka mukaan kaikki 
historialliset ja liike-elämän jul-
kaisut piti painaa uusilla aakko-
silla. Kirjaimiston alkuperäises-
tä 43 kirjaimesta (myöhemmin 
40:stä) jäljelle on jäänyt 33. Slaa-
vinkielinen numerointi on aikoja 
sitten jätetty pois, arabialaiset 
numerot ovat osoittautuneet kä-
tevämmiksi. Oman lukunsa 
kirkkoslaavissa muodostavat sa-
nojen lyhenteet, joita on noin pa-
risataa ja jotka nopeasti luet-
taessa saattavat osoittautua on-
gelmallisiksi.

Vallankumouksen ja sitä seu-
ranneen 80 vuotta jatkuneen us-
konvainon myötä tavallinen ny-
kykansalainen on vieraantunut 
kirkkoslaavista. Jumalanpalve-
luksissa julistetaan Jumalan sa-
naa käsitteillä, joiden sisältöä ei 
ymmärretä. 

Toki sanojen merkitystä on 
mahdollista oppia sanakirjoista. 
Mittavin sanakirja sisältää sano-
ja noin 30 000 (G. Djatsenko 
1898, 2004). 

raamatun kääntäminen nyky-
venäjäksi on ollut tuskien taival-
ta. Vanhan testamentin käännök-
sissä otettiin kantaa jiddishin 
käännöksiin. Psalttarin ja uuden 
testamentin käännöksissä pohja-
na olivat kreikan kielen käännök-
set (Septuaginta, lXX). Vuonna 
1876 ilmestyi lopulta pyhän syno-
din koko raamatun käännös ve-
näjäksi. Tekstiä on sen jälkeen 
tarkasteltu suurennuslasilla edel-
leen. Vuonna 2001 julkaistiin uu-
si, korjattu geneveläinen opetus-
raamattu. Kansainvälinen Piplia-
seura (World Bible Translation 

Center) on toimittanut oman 
käännöksensä vuonna 2002. 
Moskovassa toimiva Venäjän Pip-
liaseura on painattanut oman 
käännöksensä vuonna 2011. 
edellä mainitut käännökset poik-
keavat hieman toisistaan.

Tekstien ymmärtämisen hel-
pottamiseksi viimeisinä vuosina 
on ilmestynyt kirjasia, joiden si-
vuilla on rinnan synodaalinen ja 
kirjakielinen käännös. Tekijät ko-
rostavat, että käännökset on pai-
nettu ainoastaan opetusmielessä. 
Vuonna 1912 ilmestyi Johannes 
Krysostomoksen liturgia, kirjan 
laatija oli Nikolai Zijontsov, sala-
nimeltään Nahimov (uusi painos 
2003). Toinen vastaava kirjanen 
on vuonna 2001 painettu vigilia, 
tekijä i. Anton lakirev.

Katekumeenitoimintaan on 
erityisesti paneutunut Georgij 
Kotsetkov, Pyhän Filaretin kris-
tillis-ortodoksisen instituutin 
johtaja. instituutti on julkaissut 
vuosina 2008–2010 seitsemän 
kirjasen sarjan, kaikki venäjän 
kirjakielellä (liturgia, vigilia, sak-
ramentit). instituuttia ei mainita 
Venäjän kirkon virallisessa ka-
lenterissa.

Jumalanpalvelusten lukijoiden 
iloksi on painettu suurikokoinen 
kirjasarja, jossa fonttikoko on 14 
pistettä. Näitä kirjasia ovat:
 Neljä evankeliumia (Venäjän
Pipliaseura, 2012)
Psalttari (lXX, 1999, patriarkka
Aleksein siunaama)
 Matteuksen evankeliumi,
toim. Piligrim, 2007.
 Markuksen, kuten ed.
 luukkaan, kuten ed.
 Johanneksen, kuten ed.
 Apostoli Paavalin lähetyskirjeet
(room., 1. ja 2. Kor. ja Gal., Odessa,
Kristillinen Valistus, 2010.

Patriarkka Kiril on ilmoittanut, 
että ne tekstit, jotka ovat kaupan 
kirkoissa, ovat virallisesti hy-
väksyttyjä. Aina ei ole helppoa 
todeta, millainen teksti on siu-
nattu ja millainen ei.

 ■ Isä Vassi Livio

TuruN SeurAKuNTA
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Ratsupeli
Yhdistä sanat ja muodosta 
tavuista kirkollisia lausahduksia 
niin, että liikut shakin ratsunap-
pulan tavoin (L-kirjaimen muo-
toisesti). Ensimmäinen tavu 
tummennettuna.

RATSUPELI 

Yhdistä sanat ja muodosta tavuista kirkollisia lausahduksia niin, että liikut shakin ratsunappulan tavoin (L-
kirjaimen muotoisesti). Ensimmäinen tavu tummennettuna. 

 

HER- -TUS JEE- 

 

-SUS -KA -MA- 

JU- -RA KRIS- POI- 

 -LAN  

 

(Her-ra Jee-sus Kris-tus Ja-ma-lan Poi-ka.) 

 

 

JU- -SYN- -JÄ  

-TÄ- -SYT -MA- -RI- 

-LAN- -A -NYT- NEIT- 

  MA-  

 

 

 

(Ju-ma-lan-syn-nyt-tä-jä, Neit-syt Ma-ri-a.) 

(Her-ra Jee-sus Kris-tus, Ju-ma-lan Poi-ka.) 

RATSUPELI 

Yhdistä sanat ja muodosta tavuista kirkollisia lausahduksia niin, että liikut shakin ratsunappulan tavoin (L-
kirjaimen muotoisesti). Ensimmäinen tavu tummennettuna. 
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JU- -RA KRIS- POI- 

 -LAN  

 

(Her-ra Jee-sus Kris-tus Ja-ma-lan Poi-ka.) 

 

 

JU- -SYN- -JÄ  

-TÄ- -SYT -MA- -RI- 

-LAN- -A -NYT- NEIT- 

  MA-  

 

 

 

(Ju-ma-lan-syn-nyt-tä-jä, Neit-syt Ma-ri-a.) 

(Her-ra Jee-sus Kris-tus, Ju-ma-lan Poi-ka.) 

(Her-ra Jee-sus Kris-tus, Ju-ma-lan Poi-ka.)

(Ju-ma-lan-syn-nyt-tä-jä, Neit-syt Ma-ri-a.)

Pyhät marttyyrit Demetrios  
ja Nestor Tessalonikalaiset
Pyhät Demetrios ja Nestor ovat marttyyreja 
kolmannen vuosisadan alusta. Silloin kirkko 
oli vielä vainottu ja uskovaisia kidutettiin ja 
tapettiin vain siksi, koska he olivat kristittyjä. 
Sana marttyyri tarkoittaa todistajaa eli ih-
mistä, joka on sekä elämällään että kuolemal-
laan todistanut olevansa uskovainen kristitty.

Demetrios syntyi ylhäiseen ja uskonnol-
liseen perheeseen. Hänen isänsä oli Rooman 
keisarin käskynhaltija. Demetrioksen van-
hemmat eivät voineet saada lapsia, joten he 
rukoilivat Jumalalta lasta. He olivat jo iäkkäi-
tä, kun Demetrios syntyi. Vanhemmat kas-
vattivat ainoan poikansa suurella huolenpi-
dolla. Demetrioksesta kasvoi kaunis ja hyvä-
sydäminen nuorukainen, ja siksi kaikki ra-
kastivat häntä.

Demetrios oli vielä nuori, kun hänen 
isänsä kuoli. Hän peri isänsä tehtävän keisa-
rin käskynhaltijana ja sotajoukkojen johtaja-
na. Rooman keisari oli pakana ja vihasi kris-
tittyjä. Keisari yritti suostutella Demetriosta 
vainoamaan kristittyjä. Tällaiseen häpeälli-
seen ja alhaiseen asiaan Demetrios ei suostu-
nut. Sen sijaan hän avoimesti kertoi olevansa 
kristitty ja saarnasi muillekin kaupunkilaisil-
le kristinuskosta.

Keisari kuuli huhuja, joiden mukaan De-
metrios ei noudattanut hänen käskyään tap-
paa kristittyjä. Kerran keisari tuli käymään 
kaupungissa ja kutsui Demetrioksen paikalle 
tutkiakseen itse, pitivätkö huhut paikkansa. 
Silloin Demetrios tunnusti rohkeasti keisaril-
le olevansa kristitty. Keisari vihastui ja laittoi 
Demetrioksen tyrmään. Mennessään vanki-
laan Demetrios käski jakaa omaisuutensa 
köyhille ja iloitsi siitä, että hänkin saa kärsiä 
Kristuksen tähden. Vankilassa Herran enkeli 
ilmestyi Demetriokselle ja sanoi: “Rauha si-
nulle, Kristuksen marttyyri, rohkaistu ja vah-
vistu!“

Keisarilla oli tapana järjestää kaupungis-
sa taistelunäytöksiä, joissa gladiaattorit tais-
telivat toisia gladiaattoreita ja eläimiä vas-
taan. Keisarin suosikki oli gladiaattori nimel-
tä Lie (Lyaios). Lie oli vahva ja jättiläiskokoi-
nen eikä kukaan voinut voittaa häntä. Lie 
haastoi aina välillä ihmisiä taisteluun, ja jos 
kukaan ei uskaltanut mennä, kristityt olivat 
pakotettuja taisteluun. Keisari nautti katsella 
ihmisten tappamista. Hän jopa käski tehdä 
erityisen pyöreän taisteluareenan. Sen ympä-
rillä oli satoja keihäitä, joiden terävät kärjet 
törröttivät ylöspäin. Gladiaattori Liellä oli ta-
pana nostaa vastustajansa ilmaan ja heittää 

hänet kohti keihäitä. Näin joka päivä kuoli 
lukuisia ihmisiä. 

Nuori Nestor oli toiminut sotilaana De-
metrioksen joukoissa. Häntä harmitti Lien 
ylimielisyys ja viattomien ihmisten tappami-
nen. Nestor päätti taistella Lieta vastaan, 
mutta ennen sitä meni vankilaan ja pyysi De-
metriokselta siunauksen taisteluun. Nestor 
uskoi, että hän voittaisi Lien Demetrioksen 
esirukouksien avulla.

Demetrios siunasi Nestorin tekemällä 
ristinmerkin hänen otsaansa ja rintaansa. 
Sitten hän ennusti Nestorille: “Voitat Lien, 
mutta saat itse kärsiä marttyyrikuoleman 
Kristuksen tähden.” Mennessään taisteluun 
Nestor teki ristimerkin ja huusi avuksi De-
metrioksen Jumalaa. Vaikka Nestor oli Lietä 
paljon pienempi, tapahtui ihme ja Nestor 
voitti taitelun. Silloin kaikki huusivat: ”De-
metrioksen Jumala on suuri!” Kostaakseen 
Lien kuoleman keisari määräsi, että Nestor ja 
Demetrios tapettaisiin. Nestor mestattiin 
miekalla kaupungin ulkopuolella, ja Demet-
rioksen sotilaat surmasivat keihäin vankilas-
sa. Tämä tapahtui noin vuonna 306.

Marttyyri Demetrioksen pyhäinjäännök-
sistä alkoi heti tapahtua ihmeitä, ja ne vuoti-
vat hyväntuoksuista ainetta, mirhaa. Tämän 
takia Demetriosta kutsutaan lisänimellä Mir-
hanvuodattaja. Ihmeet ja mirha olivat Juma-
lan merkkejä, jotka osoittivat Demetrioksen 
pyhäksi. Pyhä Demetrios on myös monesti 
ihmeellisellä tavallaan pelastanut Tessaloni-
kan kaupungin vihollisten hyökkäyksiltä. 
Siksi häntä pidetään Tessalonikin suojelija-
na.

Suurmarttyyri Demetrioksen muistopäi-
vä on 26. lokakuutta. Marttyyri Nestoria kirk-
ko muistelee heti seuraavana päivänä, 27. lo-
kakuutta. Voit mennä perheesi kanssa silloin 
kirkkoon! Jos käyt joskus Kreikassa, kannat-
taa käydä Pyhän Demetrioksen kirkossa Tes-
salonikissa. Pyhällä on kaupungin keskustas-
sa oma katunsa, joka vie sinut perille. Pyhän 
Demetrioksen pyhäinjäännökset sijaitsevat 
lasikaapissa kirkon vasemmalla puolella ja 
vuotavat edelleen hyväntuoksusta mirhaa.

Tropari, 3 säv.
Maailma sai sinut, marttyyri, vaaroissansa suu-
reksi pakanakansoja voittavaksi puolustajaksi. 
Niin kuin sinä Lyiaioksen korskeuden kukistit 
rohkaisemalla Nestoria, niin rukoile, pyhä De-
metrios, Kristusta, Jumalaa, että hän lahjoittaisi 
meillekin suuren armonsa.

 n Nemanja Balcin
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Kirkon tulevaisuus
”Lasten tähden toimin merien ja luonnon saastuttamista vastaan. 

Maapallo kuuluu näille suloisille lapsukaisille, että heilläkin olisi paikka, 
missä elää”, sanoo patriarkka Bartolomeos.


