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sinulle kirkostasi

Kahden kielen kansalaisia

PUHEENJOHTAJALTA, ISÄ AKI LESKINEN

Valamolaiset pyhittäjät Sergei 
ja Herman, 28. kesäkuuta

Suomalaisina me puhumme suomea tai ruotsia, mutta kirkossa me puhumme ortodok-
sia. Ihmisten sosiaalinen kieli ja kirkon opillinen kielenkäyttö näyttävät nykyään eriyty-
vän yhä voimakkaammin. Kielimuotona ortodoksi on kieltä, joka koostuu monista ai-
neksista lisäaineita kaihtamatta: vanhaa sotavuosien suomea, tönkkökäännettyä 

kreikkaa ja slaavia, ripaus karjalaa ja painikkeeksi rehevyyttä, ylevähenkisyyttä ja kielellistä pi-
dättyvyyttä. Liturginen kielemme on maustunut tällä seoksella, ja erityisesti se on puhjennut 
kukkaansa kirkkomusiikin sanoituksissa. 

Oikean ortodoksin puhuminen äidinkielenään vaatii pitkää harjaantumista ja kilvoittelua. 
Sen isänpuolen murrepiirteitä ovat karjalais-, slaavilais- ja kreikkalaisvaikutteet, äidinpuolta 
ovat oikeat eleet, liikkeet ja tavat. Kun puhumme ortodoksia, me välitämme oman olemuksem-
me lisäksi kaikki näitä piirteitä ja viestitämme oikeauskoista kulttuurisuutta. Mutta niin kuin 
jokainen kieli muuttuu ajan ja käytön vaikutuksesta, niin mekin jo lähitulevaisuudessa joudum-
me vastaamaan siihen, miten itse asiassa sanoitamme uudestaan uskon salaisuuden siitä sel-
vyyttä haluaville. Riittääkö siihen brokadien kimallus vai onko meidän tehtävä jotakin muuta 
aivan uudella tavalla? Miten kaiken tämän puhumme?

Analogi paneutuukin tässä ja seuraavassa numerossa ortodoksisen kirkkomme tulevai-
suuden näkyihin. Ensin saavat puheenvuoron kirkkomme miehet, ja elokuun numerossa on 
naisten vuoro. Jo tässä vaiheessa on arvattavissa, että ortodoksisuus, uskonnollinen kokemus-
maailma, ihmisistä ja asioista puhuminen painottuvat eri tavoin näissä numeroissa. Analogin 
miesten puhe on ehkä hyvinkin asiakeskeistä, tarkastelee rakenteita ja suunnittelee järjestys-
muotoja, naisten puhe tuonee näihinkin erilaisia näkökulmia. Kiinnostavaa kum-
massakin on itse uskonnosta puhuminen: miten uskonnollinen elämysmaailma 
saa hahmonsa, miten jumalauskosta kerrotaan koskettavasti kirkossa opituin 
sanoin sekä eleiden ja ruumiinkielen kautta. Ja kun puhumme kirkkomme 
tulevaisuudesta, on aina kysyttävä, kuinka hyvin kirkon puhe ja kieli välittyvät 
lapsillemme ja uusille kirkon jäsenille. Miten he ymmärtävät, mitä sanomme, 
ja ymmärrämmekö aina itsekään? Miten siis puhumme uutta ortodoksia?

Analogin NAISTENNUMERO
ANALOGIN elokuun numerossa julkaistaan naisten 
kirjoituksia, tekstejä ja kannanottoja kirkkomme tulevai-
suudesta ja kehittämisen tarpeista. Kaikkien naisten 
tekstit ovat tervetulleita! Kirjoitukset ja kuvat (omina 
jpg-kuvatiedostoinaan) tulee lähettää 23. heinäkuuta 
mennessä toimitukseen: ANALOGI, Rautatienkatu 52 E, 
13210 Hämeenlinna, tai: analogi@kotimaa.fi , tai: kari.
rantila@pp.inet.fi . 

Vehreys ympäröi asuinsijani, sinne hän minut vie,
veden ääreen lepoon, siellä hän minut ravitsee… 
(PSALMIN 23 ALKUA SEPTUAGINTAN MUKAAN)

 Hyvää kesää!

Luonto osoitti taas kertaalleen ihmisille heidän pienuutensa. Islannissa ta-
pahtunut tulivuorenpurkaus osoitti lentoliikenteen haavoittuvuuden. Mo-
ni joutui muuttamaan tai perumaan matkasuunnitelmiaan. Ihminen voi 

tekniikan avulla järjestellä monia asioita, mutta maailmassa on paljon asioita, 
joihin me emme pysty vaikuttamaan. Ihminen ei suuressa viisaudessaan ole kaik-
kivaltias, vaan joutuu mukautumaan luonnonjärjestykseen. 
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A haastattelee

Levytuottaja
Timo Ruottinen
toivoo, että kirkon 
toimintaohjelman
esiin nostamat haas-
teet otetaan todesta
ja kirkon strateginen 
prosessi vahvistuu.

Kuinka kirkkoa  päivitetään
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Timo Ruottinen nostaa esiin nel-
jä Suomen ortodoksisen kirkon 
tulevaisuudelle keskeistä muu-
tostekijää, tai niin kuin hän itse 

sanoo ”neljä kirkon ihannevision briljan-
tisti toteutettavaa aspektia”. Näitä ovat 
ensinnäkin kirkon jäsenten ja työnteki-
jöiden hengellinen ja henkinen kasvu, 
minkä tulisi johtaa kahtaanne: kirkos-

  Kirkkomusiikin luomisessa Timo 
Ruottisen tärkeänä apuvälineenä on 
tietokoneen sävellysohjelma.

tamme pitäisi muodostua suomalaisessa 
yhteiskunnassa eettinen ja moraalinen 
tiennäyttäjä, ja tämän pitäisi puolestaan 
kirvoittaa seurakunnissa yhä voimak-
kaampaa sosiaalista vastuuta. Näiden 
kolmen lisäksi hän osaa säveltäjänä ja 
levy-yhtiön johtajana arvostaa musiikin 
ja yleensä taiteen tasokkuutta, mikä kir-
kossa tarkoittaa hänelle liturgisen tai-

teen jatkuvaa kehittämistä.

Voiko luovuttamatonta päivittää? 
Keskusteluun ortodoksisen kirkon tule-
vaisuudesta liittyy keskeisesti kirkollisen 
tradition oikea ja hyvä hallinta. Timolle 
ortodoksinen perinne on sopiva tapa lä-
hestyä kristinuskon syvintä olemusta, 
jolla kuitenkin on taipumus paeta kuin 
peittyvä, kaiken pintakuorman, muoto-
menojen ja perinnäissääntöjen alle kät-
keytyvä ydin.

– Vanhat kirkot edustavat tätä sy-
vintä ydintä, mutta nykyajasta katsoen 
nekin tarvitsevat päivittämistä. Meitäkin 
on täällä jo kohdannut se, että historian 
kuluessa muutos on usein tapahtunut 
sattumanvaraisesti, moni asia on vain 
tapahtunut tai sen on annettu tapahtua. 
Tässä on syytä olla tarkkana.

Timo ihmettelee, että monille kirkko 
merkitsee vain liturgista elämää. Hänes-
tä meillä voisi olla varsin elävä suhde 
traditioon.

– Idän kirkossa traditioon suhtau-
dutaan rakentavasti siten, että traditio 
on meidän ja me osaamme sitä myös tul-
kita, ja silti kaiken ydin pysyy vahvana. 
Mutta se ei ole aivan yksinkertaista, mitä 
uskalletaan päivittää ja mikä on uskossa 
luovuttamatonta. Sitä meidän on nyt 
kuitenkin problematisoitava ja pohditta-
va, mihin me itse voisimme vaikuttaa. 
Joku voi tietysti ajatella, että jätetään 
nämä kaikki Herran haltuun, että niin on 
hyvä, kuin tapahtuu…

Virallinen visio tulevaisuudesta
Viime marraskuun kirkolliskokous hy-
väksyi uudistetun version kirkon strate-
giaksi toimintavuosille 2010–2015. 
Kirkkomme tulevaisuuden kannalta Ti-
mo pitää mietintöä varsin hyvänä, mutta 
näkee ongelman sen toteuttamisessa. 

– Vaikka tämä onkin tuore paperi, en 
silti ole nähnyt merkkejä sen aktiivisesta 
täytäntöönpanosta tai strategian muutta-
misesta toimenpideohjelmiksi. Jääkö tä-
mäkin julistus vain korulauseiksi? 
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A haastattelee...
Strategiaohjelman mukaan Jeesuk-

sen antama rakkauden kaksoiskäsky luo 
pohjan kirkon opetukselle ja elämälle. Se 
on mahdollista vain yhteydessä Juma-
laan, joka on rakkaus. Rakkaus velvoit-
taa meitä vastuullisuuteen, ja lähimmäi-
sessämme me kohtaamme Kristuksen. 
Pyhittäjä Siluan Athosvuorelaisen sano-
jen mukaan ”rakkaus ei kestä, että ku-
kaan joutuisi kadotukseen.” Kadotuk-
seen vetoamisessa Timo nostaa esiin 
Jeesuksen oman kysymyksen meille, 
milloin näimme hänet nälkäisenä, alas-
tomana, sairaana, pakolaisena tai van-
keudessa? 

– Vähäväkisistä lähimmäisistämme 
Kristus sanoo Matteuksen mukaan vii-
meisellä tuomiolla selvästi sen, mikä 
strategiapaperissakin tulee esille, että 
”minä olin se, joka kärsi nälkää ja puu-
tetta, minua taudit vaivasivat ja minä vi-
ruin vankeudessa”. Kysymys on siis var-
sin keskeisesti tämänpuoleisista asioista, 
ja jos keskitymme kirkossa vain iankaik-

– Ainakaan meillä Tampereella ei et-
nisiä rajoja kovin helposti ylitetä seura-
kuntalaisten kesken, ja myös venäläisten 
väheksymistä käytäväpuheissa esiintyy. 
Erilaisten kulttuurien vuorovaikutus ei 
välttämättä aina ole yksinkertaista, ja 
käsitys siitä, mikä on oikeaa ortodoksi-
suutta, voi sisältää hämmästyttävän 
suurta hajontaa – puhumattakaan siitä, 
mitä se on tavallisten suomalaisten kes-
kuudessa. Jos uskaltaisimme tutkia, mi-
ten kirkkoisien opetus on tavoittanut 
seurakuntalaiset tai kirkon työntekijät ja 
sitä, mitä ihmiset pitävät seurakunnassa 
oikeasti itselleen tärkeänä, tulos saattaisi 
olla todella hämmentävä.

Kirkon aito yhteisöllisyys voi osal-
taan helpottaa seurakuntalaisten keski-
näistä avunantoa, kun sosiaaliset ongel-
mat ja työttömyys yhteiskunnassa pa-
henevat. Nämä ovat käytännön haaste 
kirkon nuoriso-, perhe-, diakonia- ja va-
paaehtoistyölle.

– Diakonia meidän kirkossamme 
tarvitsisi täydellistä uudelleen arviointia. 
Nyt diakonin ulospäin näkyvä tehtävä on 
olla liturginen seremoniaresitoija. Tämä 
on minulta tavallaan liikaa sanottu, kos-
ka minut tunteva tietää hyvin, etten vä-
heksy laulullista puolta kirkossamme 
enkä missään nimessä diakonejamme. 
Mutta varsinainen diakoninen puoli ei 
näyttäydy sellaisena kuin meidän yhteis-
kunnassamme on tapana se käsittää. 

Kirkosta palveluntarjoajaksi
Strategiapaperi sanoo, että kirkon haas-
teena on maaseudulla ja haja-asutusalu-
eilla asuvien seurakuntalaisten tasa-ar-
voinen palvelujen turvaaminen ja saata-
vuus. Sen tulisi tavoittaa kasvukeskuk-
siin muuttavat ja tarjota heille soveltuvia 
seurakunnallisia palveluja. Timo sanoo 
selvästi tähän vastalauseensa.

– Tuo ”seurakunnallisia palveluja” 

kisuuden odotteluun ilman, että otamme 
huomioon tämän ajan vaatimuksia, on 
se outoa ajattelua ja pakoa todellisuu-
desta. Ikuinen kadotushan meitä teko-
pyhiä muotoihin takertuvia nimikristit-
tyjä näyttää evankelistan mukaan odot-
tavankin.

Kirkon yhteisöllisyydestä
Uusi toimintaohjelma opettaa, että kirk-
komme on yhteisö, joka toimii Pyhän 
Hengen johdatuksessa. Kirkon jäsenet 
tulevat yhdeksi yhteisessä rukouksessa, 
jumalanpalveluksissa ja sakramenteissa. 
Se sanoo myös, että yhteisöllisyys toteu-
tuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 
ihmisten välillä. Kirkon suuri haaste on 
tehdä ortodoksinen kirkko Suomessa ko-
tikirkoksi kaikenikäisille maahanmuut-
tajille. Timon mielestä tähän ei pitäisi 
kuulua maahanmuuttajien erottelemista 
toisen luokan seurakuntalaisiksi. 

Kirkon aito yhteisölli-
syys voi helpottaa
seurakuntalaisten

keskinäistä avunantoa.
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kuulostaa aikamme konsulttijargonilta, 
siis muodikkaalta mutta tyhjänpäiväisel-
tä puheelta. Palveleminen on tietenkin 
avainsana, mutta jos palvelujen tuotta-
misella on tarkoitus kehittää laadukas 
kirkkotuote, on varottava, ettei pyhä äiti-
kirkko heitä lastaan pesuveden mukana 
pois. Silloin lopputuloksena on vain ih-
misen elämänkiertoon liittyvien uskon-
nollisten seremonioiden osto- ja myynti-
liike. Kysymyshän on tietenkin siitä, mi-
ten kauniit tavoitteet toteutetaan.

Kirkko kilpailee työntekijöistä
Erilaiset elinkeinorakenteiden muutok-
set aiheuttavat suuria haasteita kansain-
välisesti, alueellisesti ja myös paikalli-
sesti, ja kirkossakin kilpailu osaavasta 
työvoimasta kovenee. Työpaikkansa me-
nettäneet kokevat suuren henkilökohtai-
sen muutoksen hyvinvointinsa ja jopa 
identiteettinsä suhteen. Toimintaohjel-
ma sanoo, että tällaisissa murroksissa 
kirkko tukee jäseniään ja vahvistaa orto-
doksisia arvoja ihmisten minuuden osa-
na, mutta kirkon tulee lisäksi olla kilpai-
lukykyinen työnantaja ja huolehtia työn-
tekijöidensä osaamisesta ja työssä jaksa-
misesta. Kirkkokin joutuu kilpailemaan 
osaavista työntekijöistä muun yhteis-
kunnan kanssa, mikä myös Timolle on 
selvää.

– Tässä Suomen ortodoksinen kirk-
ko kyllä nykyeväillä jää pahasti alakyn-
teen. Minusta kirkko torjuu hiljaisesti ja 
huomaamattaan taitavimmat henkilöt, 
mikä johtuu väärästä koulutus- ja rekry-
tointistrategiasta menneinä vuosina. Sii-
hen kuuluu, että seurakuntatasolla pit-
kävaikutteiset ratkaisut saattavat tapah-
tua sattumanvaraisesti ja lyhytnäköises-
ti. Pätevin hakija on saatettu sivuuttaa 
erinäisistä mukavuussyistä tai jopa hen-
kilökohtaisiin sympatioihin tai antipati-
oihin perustuen. Tällaista olen ollut ha-
vaitsevinani myös, kun hakijoita on ase-
tettu vaalisijoille. 

– Ulkopuolisen silmin kirkossa vai-
kuttaa sisäsiittoisesti jonkinlainen am-
mattiortodoksien porukka. Eihän sel-
laista yhtenäistä mafi aa tietenkään ole, 
mutta johdonmukaisuus henkilöstöasi-
oissa ei ole kirkkomme hyve. Suomessa 
aivan erityisenä haasteena on kirkon 
johtajuuskysymys, koska johtajat vaikut-
tavat kuitenkin niin paljon kaikkeen 
muuhun ja varsinkin meidän kirkossam-

me, missä poikkeuksellisesti on vielä 
paljon [tällaista] auktoriteetin kunnioi-
tusta enemmän kuin jossakin muussa 
organisaatiossa. 

– Piispojen valinnassa on nykyolo-
jamme ajatellen päässyt kohtuuttomasti 
ratkaisevaan asemaan – historiallisista 
(mutta ei apostolisista) syistä – piispa-
ehdokkaiden siviilisääty. Asiasta ei ole 
minkään yleisen kirkolliskokouksen 
päätöstä kirkon ensimmäisiltä vuosisa-
doilta, ja nyt vallitseva käytäntö heijas-
taa meille vieraita yhteiskunnallisia olo-
suhteita ja vaikeuttaa kirkollisten kyky-
jenetsijöiden työtä. Tai oikeammin siis 
helpottaa, koska tarjolla olevien ehdok-
kaiden valikko on niin ohut. Suomen 
kirkko ei yksin voine muuttaa tällaista 
epätarkoituksenmukaista käytäntöä, 
mutta syytä olisi yrittää.

Kirkonkin talous laantuu
Talouden maailmanlaajuista tai kansal-
lista kehitystä on tällä hetkellä vaikea 
ennakoida, joka tapauksessa Suomen ta-
louskasvu on vahvasti sidoksissa maail-
mantalouteen. Kirkossa on turvattava 
tehokkaasti ja kohdennettava oikein toi-
minnan edellyttämät voimavarat. Timo 
pitää tätä ohjelman näkemystä positiivi-
sena henkisen ja hengellisen kasvun 
paikkana kirkollemme. 

– Veroautomaatti onkin ollut meille 
liian helppoa varainhankintaa jäykkien 
rakenteiden ylläpitämiseksi. Toimintaa 
saatetaan joutua arvioimaan uudelleen 
hallintoa rationalisoimalla, myös toi-
menkuviin tarvitaan kenties uudenlaista 
joustavuutta. Palkkatyön ja vapaaehtois-
työn raja on seurakunnissa nykyisellään 
liian jyrkkä, eräissä tapauksissa suoras-
taan epäoikeudenmukainen. Joissakin 
tehtävissä osa-aikaisuus saattaisi tulla 
luontevasti kysymykseen. 

– Tulevaisuudessa ikäpyramidin ja 
väestörakenteen vinoutuessa yhteiskun-
ta tarvitsee työvoimaa moniin tehtäviin. 
Monella onkin nykyisin monta ammat-
tia, ja itsellenikin sellainen on ollut moti-
voivaa. Työilmapiiri on tällöin aivan kes-
keinen kysymys, sillä kukaan ei halua 
olla heittopussi vapaaehtoisesti eikä pal-
kattuna. Asia palautuu kirkon johtajuu-
teen, sillä oikeamielinen ja asiansa osaa-
va johto ei käynnistä hankkeita ja jätä 
niitä sitten kesken, niin kuin kirkossam-
me on tapahtunut. Soutaminen ja huo-

paaminen, turhan työn teettäminen, 
asiantuntijoiden sivuuttaminen, johdon 
keskinäinen erimielisyys ja nokittelu se-
kä lopulta päättämättömyys halvaannut-
tavat minkä tahansa organisaation. Näin 
voi käydä myös kirkon tai seurakunnan, 
Timo varoittaa.

Onko mitään tiedotettavaa?
Tietojärjestelmien kehitys edellyttää kir-
koltamme, että se on aktiivinen toimija 
sähköisessä viestinnässä. Strategian mu-
kaan kirkko tuottaa tämän alan palvelu-
ja, joilla se vahvistaa ortodoksisuuden 
identiteettiä ja luo kirkosta myönteistä 
imagoa. 

– Taas ollaan näennäisesti tuotta-
massa ”alan palveluja”, mutta ei haluta 
huomata, että seurakuntalaiset eivät ole 
kirkollisten toimitusten kuluttajia vaan 
yhteisönsä jäseniä. Kun jäsenistö on he-
terogeenista ja sitoutuminen yhteisöön 
vaihtelee, niin jossakin painetussa tai 
sähköisessä viestimessä pitäisi vakavasti 
paneutua siihen, mikä on kirkon ja seu-
rakunnan viesti heikoimmin sitoutuneil-
le jäsenilleen. Kirkon väestökato on hil-
jalleen toteutumassa meilläkin.

Sitä ajatusta, että kirkossamme on 
luotava myönteistä julkisuuskuvaa tar-
joava viestintä- ja tiedotusstrategia, Ti-
mo pitää ”onttona muotoiluna”, jos kir-
kon todellisuus on ristiriidassa halutun 
julkisuuskuvan kanssa. 

– Myönteinen julkisuuskuva syntyy 
yleensä taustalla olevasta todellisuudes-
ta. Kammoan suurten yhtiöiden julki-
suuskuvan nyt muodissa olevaa viherpe-
sua tai muuta puleeraamista. Jos kirkol-
la ei ole maailmalle mitään oikeata ker-
rottavaa, ei tarvita tiedotusstrategiaa-
kaan.

 Timo myös pohtii, millä tavalla kir-
kon tulisi näkyä mediassa, mikä olisi oi-
kea aika ja oikea tapa.

– Onko kirkolle hyväksi näkyä ko-
vin, kovin pinnallisesti vain pääsiäisen 
aikaan? On ikään kuin hyväksytty se iloi-
sen juhlan kevytmannekiinina oleminen, 
vaikka juttujen sisältö on lähes höttöä. 
Ja ovatko pikkupääsiäisnoidat ja joulu-
tontut kirkkomme suurin yhteiskunnal-
linen ongelma? Sen sijaan kysyisin, min-
kä viestin ja esimerkin tosissamme halu-
amme välittää maailmalle?  

  Isä Hariton
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MMetropoliitalta

Enemmän aineellista ja   
hengellistä jakamista

Miten tämän päivän yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen mullistuksen keskellä voi-
simme kirkkojen piirissä oppia uudella 
tavalla diakoniaa, jakamista, lähimmäi-

sen rakkautta? Nämä ovat erittäin merkittäviä kysy-
myksiä meille, kun meidän kristittyjen suosiossa eivät 
juuri ole askeesi ja niukkuus, kilvoitteleva mieli, nämä 
vanhat hengelliset aarteet. Kuitenkin esimerkiksi lama 
talouselämässä on toisinaan tarpeellinen muistutus ra-
joista ja askeesin merkityksestä.

Tämä itsensä antaminen, omastaan jakaminen, 
toinen toistemme taakkojen kantaminen ovat keskei-
sellä sijalla kristillisessä kokemusmaailmassa ja tradi-
tiossa. Meidät on kasteessa liitetty Jeesuksen kuole-
maan, siihen että hän antoi itsensä maailman ja elä-
män edestä. Elämä on noussut ylös haudasta. Halki 
kirkon historian ja meidänkin keskellämme hengelliset 
kilvoittelijat ”kuolevat” joka päivä totuuden puolesta. 
Kristitty on kutsuttu antamaan todistus elämällään, ei 
pelkästään opetuksellaan. Usko tekee työtä rakkaudes-
sa (Gal. 5:6). Varhaiset kristityt jakoivat elämän, totuu-
den, rakkauden. Tällä kaikella on yhäkin oma velvoi-
tuksensa seurakuntayhteisössä ja myös seurakuntien 
kesken koko kirkossa.

Tehtävämme on elää rikasta liturgista elämää sekä 
viedä sen uudistavat ja elämää antavat hedelmät joka-
päiväiseen elämään. Pyhässä liturgiassa me olemme 
Jumalan kansa, joka Kristuksen ruumiina piispan tai 
papin johdolla ylistää ja murtaa leivän yhdessä. Siinä 
koetusta yhteisöllisyydestä tulisi olla suora linja keski-
näiseen jakamiseen myös liturgian jälkeen.

Tästä ajatuksesta käsin kirkko on elävä organismi, 
uusi todellisuus, ihme ja rikkautta, joka kasvaa jaka-
malla ja antamalla pois. Siksi kristityt eivät kirkossa 
puhu elämästä, vaan heidän tehtävänsä on antaa se. 
”Joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, ei voi olla mi-
nun opetuslapseni.” (Luuk. 14:33)

Kirkon olemassaolo on juuri vakuuttumista, todis-
tusta Jumalan rakkaudesta, osoitus hänen voimastaan 
ja johdatuksestaan, jotta maailma voisi oppia, tuntea, 
kokea sen. Jumalan kirkkaus tässä maailmassa ei ilme-
ne Kaikkivaltiaan, Pantokratorin, muodossa, vaan se 

tulee meille todellisuudeksi siinä, että Jumala taivaalli-
sena Isänä ilmaisee meille itsensä ja antaa Poikansa 
maailman elämän edestä. Athosvuoren isä Vasileos 
sanookin, että uhraaminen on kasvamista, itsensä tyh-
jentäminen on täyteyttä ja nöyryys suurta kirkkautta.

Kirkossamme 1970- ja 80-luvuilta alkaen on juma-
lanpalveluselämän uudistus tuonut eukaristian vieton 
korostetummin keskelle kirkkoa. Jumalan kansa on en-
tistä aktiivisemmin osallistunut sitä kautta seurakun-
nan yhteiseen rukoukseen ja ylistykseen. Tämän seu-
rauksena myös 2000-luvulla tulisi näkyä enemmän 
keskinäistä jakamista sekä aineellisessa ja hengellises-
sä elämässä.

Tavoitteeksi kymmenykset?
Kirkkomme hengellisen ja liturgisen elämän rikkau-
desta ja siinä tapahtuvasta jakamisesta käsin meidän 
tulee kasvaa uudenlaiseen asenteeseen, uuteen sitoutu-
miseen seurakuntaan. Niin kuin rukous on työtä, jossa 
pitää nähdä vaivaa ja saa väsyä, samoin meidän rak-
kautemme kirkkoa ja toinen toistamme kohtaan tulee 
näkyä myös kukkarossa. Monet vapaat uskonnolliset 
suunnat ja lahkot keräävät Suomessa kirjaimellisesti 
kymmenykset seurakunnalle ja muihin hyviin tarkoi-
tuksiin. Meidän kirkossammekaan ei enää puolentoista 
prosentin kirkollisvero tai jokin prosenttiliike riitä. Pi-
täisikö tavoitteeksi panna kymmenykset? Siitä riittäisi 
moniin hyviin tarkoituksiin, niin seurakunnan hengel-
lisiin tarpeisiin, diakoniaan ja myös kehitysapuun.

Myöskään hallinto ei ortodoksisessa kirkossa ole 
itsetarkoitus. Sekin on alistettu aina Kristuksen evan-
keliumille ja koko kirkon pyhälle perinnölle. Mitä 
enemmän opimme olemaan niille uskollisia, sitä pa-
remmin kirkon rakenne ja toiminta voivat palvella 
myös kirkon syvintä tehtävää keskinäisessä jakamises-
sa ja rakkaudessa. Ne ovat ainoita ”ehtymättömiä luon-
nonvaroja”, jotka kasvavat, kun niitä runsaasti käyte-
tään.

    Metropoliitta Ambrosius
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Hengellistä opetusta



Konstantinopolin ekumeeni-
nen patriarkka Bartolomeos 
kirjoitti tervehdyksessään 
(30.11.1998) Suomen orto-

doksiselle kirkkokunnalle: ”Äitikirkon 
rakkaus ja huolenpito velvoittivat sen 
vuonna 1923 myöntämään autonomian 
Suomen ortodoksiselle kirkolle. Autono-
miasta muodostui Jumalan innoituksen 
lähde Suomen ortodoksiselle väestölle. 
Niinpä kirkkokunta on järjestäytynyt 
mallikelpoisesti ja saavuttanut vakaan 
taloudellisen pohjan. Näin se pystyy to-
teuttamaan menestyksellisesti tehtä-
väänsä hengellisessä työssään”. 

Patriarkka Bartolomeos sanoo ter-
vehdyksessään kirkkokunnastamme ja 
kirkkokuntamme hallintojärjestelmäs-
tä, että se on mallikelpoisesti järjestäy-
tynyt. Kuitenkin 1990-luvulla syntyi kir-
kossamme liike, joka alkoi suunnitella ja 
miettiä seurakuntien ja kirkkomme hal-
lintojärjestelmän muuttamista. Erilaiset 
toimikunnat ja komiteat pitivät kokouk-
sia tuhkatiheään ja vaativat voimakkaita 
uudistuksia hallintojärjestelmiimme. 
Perusteluiksi muutoksiin esitettiin, että 
hallintojärjestelmämme on lainaa pro-
testanttisesta kirkosta – se on: demo-
kraattisesta päätöksentekomallista. Ve-
dottiin kirkon kanoneihin, joiden mu-
kaan kaikki päätäntä kirkkoa ja seura-
kuntaa koskevissa asioissa tulisi keskit-
tää yksinomaan piispoille.

Missä mennään
 ...mitä tuleman pitää

Kirkkoherra Leo Huurinainen 
pohtii avoimen kriittisesti kirkon 
hallinnon kehitystä ja keskittä-
misen ongelmia.

Vilkuiltiin kyllä muualle maailman 
ortodoksisissa kirkoissa oleviin järjestel-
miin, jotka perustuivat juuri tähän aja-
tukseen, mutta kovin mairittelevia esi-
merkkejä ei voitu kuitenkaan esittää yk-
sinvallan toimivuudesta. Olin jo tuossa 
vaiheessa voimakkaasti eri mieltä näit-

säädöksiä, joilla tuota aiemmin toimivaa 
hallintojärjestelmää muutettiin. Olin it-
se tuolloin kirkolliskokouksen jäsen, jo-
ten tässäkin kohdassa heitän miekanpis-
tot omaan sydämeeni, kun en kyennyt 
puuttumaan jo tuolloin havaitsemiini 
”sudenkuoppiin”.

Byrokratia vain lisääntyy
Kaikkien uudistuksien takana oli tarkoi-
tus keventää seurakuntien raskasta hal-
lintojärjestelmää ja toisaalta keskittää 
päätäntävaltaa hiippakuntatasolle eli yk-
sinkertaisemmin sanottuna vähentää 
byrokratiaa. Otan muutaman esimerkin 
tästä byrokratian ”vähentymisestä”. 

Muun muassa seuraaviin seurakun-
nanvaltuuston päätöksiin tulee aina saa-
da hiippakunnan piispan hyväksyntä tai 
vahvistus. Seurakunnanvaltuuston pu-
heenjohtajan vaali, mikä tulee suorittaa 
joka vuosi. Seurakunnan kirkkoherra voi 
olla seurakunnanvaltuuston puheenjoh-

ten ideanikkareitten kanssa. 
Mikä on tilanne näissä ortodoksisis-

sa maissa tänä päivänä? Tällaistako jär-
jestelmää ne 1990-luvun idealistit halu-
sivat Suomen ortodoksiseen kirkkoon, 
joka toimii järjestäytyneessä yhteiskun-
nassa ja jonka yhteiskunnan suojeluk-
sessa ja tuella kirkko toimii kirkollisve-
rojärjestelmineen?

Suomen ortodoksinen kirkolliskoko-
us ei koskaan hyväksynyt näitä suunni-
telmia, mutta sääti uuden kirkkolain ja 
järjestyksen vuonna 2006.

Kirkkojärjestykseen ja lakiin sisältyy 

taja tai sitten ei. Tämä käytäntö on todel-
la eriskummallinen ja tuo mieleen ”olla-
ko vai eikö olla” -sanonnan. Tämä saat-
taa tuoda jännitteitä seurakunnan kirk-
koherran ja seurakunnanvaltuuston vä-
lille. Selkeintä olisi ollut tehdä suora lin-
jaus. Seurakunnan talousarvio ja 
toimintasuunnitelma sekä sen toteuma 
tulee lähettää hiippakunnan piispalle 
vahvistettavaksi. Piispoille lisättiin myös 
ehdoton päätäntävalta pappien nimitys-
asioissa, pappien tehtävien auki julista-
misessa ja kirkkoherranvaalin ehdokas-
asettelussa, joista ei ole valitusoikeutta. 

  Metropoliitta Ambrosius ja papit kesällä 2009 Haminan praasniekoilla.
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Hengellistä opetusta...
Tämä käytäntö osin alkoi jo vuonna 
1998. 

Hiippakunnissa aloitti toimintansa 
virallisesti hiippakuntaneuvosto, millä 
tällä hetkellä on ohjaava ja koordinoiva 
asema, mutta mikä on yksi lisä byrokra-
tian rattaissa. Kun aikaisemmin seura-
kunnalla oli oikeus esimerkiksi hakea 
avustuksia peruskorjauksiin suoraan 
niistä päättävältä Kirkollishallitukselta, 
niin nyt ne joudutaan kierrättämään 
hiippakuntaneuvoston kautta. Samanai-
kaisesti me saamme lukea valtakunnan 
päälehdissä piispojen lausuntoja, joissa 
vaaditaan pappeja oikeisiin töihin, pois 
byrokratian pyörittämisestä. 

Sanan miekka
Sananlaskuissa sanotaan: ”Moni viskoo 
sanoja kuin miekan pistoja.” Valitetta-
vasti tämä on totta rakkaassa kirkossam-
me, jossa sanan miekkaa on käytetty var-
sin reippaasti. Sanan säilä on heilunut 

Kirkossa esiintyvät epäkohdat hei-
jastuvat jo suoraan siihen, että seura-
kunnissa on vaikeutta saada luottamus-
henkilöihin halukkaita. Onpa käynyt jo-
pa siten, että seurakunnanvaltuustoon ei 
ole saatu tarpeellista määrää ehdokkaita. 
Tämä näkyi myös viime kirkolliskokous-
edustajien vaalissa, kun jotkut seura-
kunnat eivät asettaneet edes ehdokkaita 
kirkolliskokousedustajien vaaliin. Myös 
monet papiston jäsenet eivät halua olla 
mukana kirkolliskokoustyöskentelyssä – 
tämä koskee myös minua.

Kirkossamme on myös monia työ-
ikäisiä pappismiehiä ikään kuin reservis-
sä, jotka ovat tehneet jonkin erehdyksen 
elämässään ja sovittaneet sen, mutta 
joilla ei näytä olevan mitään mahdolli-
suutta palata rakastamaansa työhön.

Suomen ortodoksinen kirkko on jä-
senmäärältään todella pieni, ainoastaan 
noin 60 000 jäsentä. Tästä huolimatta 
kirkko sairastaa mammuttitautia. Kir-
kossamme on neljä piispaa, ja kysyä voi, 
mihin kirkko tarvitsee näin monta val-
lankäyttäjää? Viime vuosien päätöksiä 
seurattaessa voi todeta, etteivät tasapuo-
lisuus ja oikeudenmukaisuus ole toteu-
tuneet esimerkiksi kirkkoherrojen vaali-
en ehdokasasettelussa. Ainakaan se ei 
ole kirkossamme johdonmukaista.

Keskittämisvimma Kuopioon
Yhteiskunnassamme halutaan keskittää 
eri toimintoja, joiden tarkoituksena on 
saada säästöjä yhteiskunnan menoihin. 
Kaupunkeja ja kuntia yhdistellään kas-
vamassa määrin. Pieniä kyläkouluja lak-
kautetaan, terveyskeskuspalveluja yh-
distellään, maaseutu autioituu, ihmiset 
voivat huonosti ja työttömyys lisääntyy.

Sama keskittämisen vimma on kir-
kossamme. Kuopioon on perustettu pal-
velutoimistoja, joiden tarkoituksena on 
hoitaa aikaisemmin seurakunnille kuu-
luneita tehtäviä, kuten jäsenrekisteri, 
kirjanpito, taloudenhoito ja palkanlas-
kenta. Tämä on aivan oikein ja noudatte-
lee yhteiskunnassa vallalla olevaa käy-
täntöä, mutta täkä pitää sisällään myös 
melkoisen ”sudenkuopan”.

Seurakunnille kuuluvia tehtäviä siir-
retään Kuopion palvelutoimistoihin, joi-
ta aiemmin tekivät ammattitaitoiset 
työntekijät seurakunnissa. Usein tämä 
on käytännössä tarkoittanut sitä, että 

edellä lueteltujen työtehtävien lisäksi vi-
rastotyöntekijät ovat tehneet paljon 
muitakin tärkeitä tehtäviä seurakunnan 
toiminnan kannalta. Tärkeimpinä ovat 
muun muassa tiedottaminen ja yhtey-
denpito seurakuntalaisten ja papiston 
välillä. Seurakunnissa on paikka, minne 
ihmiset ovat voineet soittaa, missä he 
ovat voineet käydä muutenkin kuin vain 
asioimassa. Sitä ovat pitäneet tukikohta-
naan eri vapaaehtoistyöntekijät, kirkko-
jen isännöitsijät, kerhojen ohjaajat ja 
monet muut. 

Kun palvelutoimisto hoitaa tästä 
lähtien osan seurakunnissa aikaisemmin 
hoidetuista työtehtävistä, tämä saattaa 
merkitä pahimmillaan käytännössä sitä, 
että ammattitaitoiset virasto- ja talou-
denhoitotehtävissä olevat henkilöt jou-
dutaan irtisanomaan. Papit tulevat teke-
mään työtä virastoissa yksinään, ja hei-
dän tärkeimpänä tehtävänään on toimia 
eräänlaisina postitoimistovirkailijoina 
Kuopion palvelutoimistoihin päin. Tä-
mäkö on pappien jalkauttamista kansan 
pariin? Toivon sydämestäni, että olen 
väärässä näiden pelkojeni kanssa, mutta 
tosiasia on kuitenkin se, että seurakun-
nilta kannettavat keskusrahastomaksut 
kasvavat tulevaisuudessa! 

Tulevaisuuden näkymiä
Mielessäni on tällä hetkellä Jeesuksen 
opetuskertomus hyvästä paimenesta, 
jolla oli sata lammasta laumassaan. Hän 
jätti 99 lammasta ja lähti etsimään yhtä 
kadonnutta lammasta. Hallinnollisten 
uudistusten miettimisen ja sen sijaan, 
että miettisimme, kuka kirkossa käyttää 
niin kutsuttua valtaa, meidän tulisi aloit-
taa näiden kadonneiden lampaiden etsi-
minen, joita, rakas lukijani, on huomat-
tavasti enemmän kuin tämä Jeesuksen 
vertauksessa mainittu yksi kadonnut 
lammas. Hyvän sanoman levittämisessä, 
hyvyyden lisäämisessä, riittää kyllä työ-
sarkaa niin piispoille kuin meille tavalli-
sille papeillekin. Loistakoon teidän va-
lonne ihmisten keskuudessa, on toinen 
Kristuksen kehotus, missä on riittävästi 
ponnisteltavaa itse kullekin.

Ja lääkkeeksi ja avuksi tähän riittää 
useasti tuo edellä lainaamani sananlas-
kun jatko: ”Mutta viisasten kieli on lää-
ke.”

   Isä Leo Huurinainen
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laajassa kaaressa. Menemättä tarkem-
min yksityiskohtiin on surulla todettava, 
että eri tahoilla kirkossamme tuotetaan 
katkeruutta ja unohdetaan kirkon perus-
sanoman – riemullisen ylösnousemuk-
sen – kertominen.

Kirkossamme on myös levinnyt tar-
koitushakuinen ajattelu, mitä voisi jopa 
jesuiittamaiseksi kuvailla. Lisäksi lakisi-
donnaisuus on jopa syrjäyttänyt kristilli-
sen lähimmäisenrakkauden. Seurakun-
tia, kirkon perusyksikköjä, valvotaan ja 
ohjeistetaan tarkoin ja puututaan anka-
ralla kädellä, jos yksittäinen seurakunta 
haluaa tukea toimintaansa omaehtoisel-
la varainhankinnalla. Mielestäni tarvi-
taan selkeää yhtenäistä linjaa ja ennen 
kaikkea tasapuolisuutta.

”Moni
viskoo sanoja 
kuin miekan
pistoja.”
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oppitunneilta kotiin vietäväksi. 

Maatuska Teresa Leski-
nen on kasvanut kirkossa 
ja kirkon yhteyteen. Isä 
Raimo Töntsin työn mu-

kana perhe muutti Ilomantsin, Joensuun 
ja Nurmeksen kautta Lahteen, jossa Te-
resa kirjoitti ylioppilaaksi Tiirismaan 
musiikkilukiosta. Isä oli käynyt pappis-
seminaarin ja valmistunut fi losofi an li-
sensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta pää-
aineenaan Suomen historia. Myös äiti 
Raili oli koulutukseltaan humanisti, fi lo-
sofi an maisteri alanaan Suomen kieli ja 
kirjallisuus. Kodin ilmapiiri oli alusta 
lähtien huolehtiva ja oma-aloitteisuu-
teen kannustava. Vanhempien esikuva 
vaikutti Teresan oman alan valintaan. 
Hän aloitti opinnot arkeologialla, mutta 
siirtyi melko pian kirjallisiin lähteisiin, 
Suomen ja Skandinavian historiaan. Ar-
keologiasta tuli sivuaine, samoin kuin 
museologiasta ja taidehistoriasta. Teresa 
teki sivuaineopinnot myös uskontotie-
teestä, sillä hän koki muut uskonnot 
kiinnostavina ja niiden tuntemisen osoi-
tuksena avarakatseisuudesta. Tulevai-
suudessa häämötti toive töistä museossa 
johtajana. 

Puolisonsa isä Akin Teresa tapasi 
ONL:n matkalla Leningradiin vuonna 
1989. Juttelu johti seurusteluun ja lopul-

ta naimisiinmenoon 1996. Isä Aki vihit-
tiin papiksi samana vuonna. Pariskunta 
asettui Lahden seurakuntaan Hyvinkääl-
le 1997. Tuoretta avioparia kehotettiin 
olemaan hankkimatta lapsia, kirkon pal-
veleminen kun veisi suurimman osan 
ajasta ja arjesta. Teresa olikin aktiivisesti 
mukana seurakunnan toiminnassa ole-
malla läsnä, laulamalla kirkkokuorossa, 
osallistumalla myyjäisiin sekä Lahden 
seurakunnan valtuuston ja neuvoston 
toimintaan. Vuodet kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajana olivat myös antoi-
sia. Lahden kirkko on vieläkin läheinen; 
kirkko on lapsuuden hengellinen kasvu-
ympäristö, ja muun muassa isä Raimo 
siunattiin pyhäkössä kaksikymmentä 
vuotta sitten. 

Arjessa viikonvaihteisin
Pariskunnan elämän mullisti 2007 kui-
tenkin Ajai Nikolas, nyt jo 4,5-vuotias 
Etelä-Intiassa syntynyt poika. Isä Akin 
mielestä maatuskan tehtävänä onkin 
perheen hyvinvoinnista huolehtiminen. 
Maatuska Teresa on läsnä arjessa viikon-
vaihteisin, kun isä Aki on mukana arjes-
sa viikoilla. Maatuskoista puhuttaessa 
on aina muistettava realismi ja todelli-
suus, koska ansiotyö vie osansa arjen 

käytännöistä. Perhe odottaakin jo kesän 
yhteisiä päiviä sekä talven lomaa Intian 
auringossa.

Maatuska Teresa nimitettiin vuonna 
2007 Kuopiossa sijaitsevan Suomen or-
todoksisen kirkkomuseon johtajaksi. 
Työhön kuuluu museon johtaminen, 
strategia- ja kehittämistyö, talous- ja 
henkilöstöhallinto sekä yhteistyö kirkon 
ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Asian-
tuntijaorganisaatiossa johtajan tehtävä-
nä ei ole niinkään sisällöntuottaminen 
tai tutkiminen, vaan työntekijöiden työn 
mahdollistaminen. Teresa palvelee kirk-
koa nyt Kuopiossa, josta hän on löytänyt 
oman henkisen paikkansa.

Aina menossa
Maatuska Teresalle Jumala on Jeesuk-
sen rukouksen mukaisesti armahtava. 
Koska ihminen on Jumalan asuinsija, tu-
lee meidän huolehtia tästä asumuksesta. 
Myös Neitsyt Maria on keskeinen ru-
kouselämässä. Neitsyt Maria on Teresal-
le nimenomaan Jumalansynnyttäjä ja 
Elämänantaja, rukoileva, hellä ja huo-
lehtiva. Hänen siunauksensa saavat 
kaikki murheelliset, kärsivät ja surevat, 
kuten aihe kuvataan Kaikkien murheel-
listen ilo -ikonissa. Jumalansynnyttäjän 
juhla ikonin kunniaksi on myös Ajain 
syntymäpäivä 24.10.  Maama Railin syn-
tymäpäivänä 25.3. perheessä juhlitaan 
myös ilosanomaa, ilmoittihan enkeli 
Gabriel tuolloin Neitseelle Kristuksen 
syntymästä. 

Pyhistä ihmisistä Teresalle on tärkeä 
katolisen kirkon Avilan pyhä Teresa. Py-
hän Teresan hengellisestä hurmiosta 
maatuska kirjoitti aikoinaan taidehisto-
riallisen tutkielmankin. Merkittävä pyhä 
on myös neitsytmarttyyri Tekuusa, jonka 
ikoni Leskisillä on kotona. 

Kirkossamme on vähän naisjohtajia. 
Kun Tekuusan ikoni oli valmistunut ja 
odotti ikonimaalarin kaapin päällä isä 
Akia – lahjan antajaa – se putosi vahin-
gossa lattialle. ”Aina menossa”, totesi isä 
Aki vaimostaan Teresasta.

    Henna Paasonen

Maatuska kahvikupin
  ääressä
Kirkkomme naisjohtajia – museonjohtaja Teresa Leskisen

  Maatuska
Teresa, Ajai 
Nikolas ja 
kummisedän 
tsasouna.
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1. Tulevaisuuden kirkkomme

Hallinto
hengellisiin keskuksiin

Arkkipiispan teologinen 
sihteeri Jyrki Härkönen

painottaa avointa
keskustelua kirkon
kehitystarpeista.

Ortodoksisen kirkon hallinto 
keveni vuoden 2007 alussa, 
kun uusi laki ja kirkkojärjes-
tys astuivat voimaan. Kirkon 

väestökehityksen ja talouden suunta 
merkitsevät kuitenkin väistämättä sitä, 
että isompaa hallintoremonttia on syytä 
ryhtyä valmistelemaan. Tuo työ tulisi 
aloittaa analysoimalla kokemuksia kolme 
vuotta käytössä olleen hallintomallin toi-
mivuudesta.

Kirkollishallituksen, hiippakuntien 
ja seurakuntien hallinnollisen työnjaon 
selkiyttämistä tarvitaan erityisesti siksi, 
koska vuonna 1950 karjalaisen siirtolais-
väestön asuttamisen yhteydessä tehty 
seurakuntajako on tullut tiensä päähän. 

Vuoden 2007 hallintouudistuksella 
haluttiin korostaa paluuta niihin orto-
doksisen perinteen kanonisiin arvoihin, 
jotka on määritelty esimerkiksi Ekumee-
nisen patriarkaatin vuoden 1923 autono-
mia-asiakirjassa. Vuoden 2007 muutos 
näkyy erityisesti hiippakunnan aseman 
korostamisena kirkon hallinnon perus-
yksikkönä. Piispa nostettiin uudistukses-
sa yhä selvemmin virkamiehestä alkupe-
räiseen rooliinsa esipaimeneksi. 

Hallintouudistuksen seuraavassa 
vaiheessa tulisi linjata Kuopion kirkollis-
hallituksen, hiippakuntakanslioiden ja 
seurakuntien virastojen välistä työnja-
koa. Toinen kysymys koskee sitä, miten 

voitaisiin parhaalla tavalla sovittaa toi-
mivaksi kokonaisuudeksi kirkon kanoni-
nen järjestys ja länsimainen demokratia? 

Kanoninen järjestys on selkeä, mutta 
sen artikulointia tulee jämäköittää. Piis-
pa on kirkkoherrojen ja muun papiston 
esipaimen, jolla tulee olla keinot toimia 
esimiehenä. Piispalle tulee antaa avaimet 
toimiakseen nimenomaan kanonisen pe-
rinteen mukaisessa asemassa, eli ohjaa-
massa ja valvomassa liturgista järjestystä 
ja opin puhtautta. Hallinnon tai talouden 
hoidossa piispa delegoi. Piispalla tulee 
myös olla oikeus korjata ja puuttua seu-
rakunnissa tapahtuviin ongelmiin hyvis-
sä ajoin ennen syyllisten etsintää.

Länsimaisen demokratian tuulten 
seuraaminen merkitsee siirtymistä työn-
tekijäkeskeisestä ajattelusta asiakasläh-
töiseen toimintaan. Kirkon työntekijöi-
den on hyväksyttävä, että kirkon jäsenten 
palvelujen vuoksi työtehtävät ja asuin-
paikkakin voivat muuttua. Hallinto on 
palvelua. Sen on toimittava siellä, missä 
sitä tarvitaan. 

Ortodoksinen kirkkomme tarvitsee 
hallintonsa tueksi henkiset keskuksensa. 
Niitä ovat Kuopion lisäksi ainakin Heinä-
veden luostarit, Helsingin historialliset 
kirkot, Oulun katedraali ja ehkä myös Jo-
ensuun seminaari ja kulttuurikeskus So-
fi a. Miten näiden keskusten työnjako hoi-
detaan tulevaisuudessa? 

Analogin kirkkomme tulevaisuutta eri näkökulmista 
tarkasteleva teemanumero sisältää seitsemän artikkelia. 
Lehden kansijutun lisäksi teemaan sisältyvät (1) kirkon 
hallinnon ja (2) seurakunnan ja jumalanpalvelusten 
tehtävän tarkastelua, (3) teologisen opin ja kanonien 
tuntemisen merkityksen pohdintaa, (4) muutosvastarin-

nan arviointia ja visiointia kirkkomme tulevaisuudesta sekä (5) ajatuksia kirkkomme 
verkostoitumisesta ja kirkkopolitiikan kiemuroista. Myös lehden alkuosan Hengellis-
tä opetusta -palstalla pohditaan hallinnon keskittymisen tuomia ongelmia.
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Minareetit ja sipulikupolit

Sveitsissä käytiin viime vuoden lopulla kan-
sanäänestys, jossa enemmistö maan kan-
salaisista ilmoitti vastustavansa minareet-

tien rakentamista moskeijoiden yhteyteen.
Kansanäänestyksen tulos merkitsisi käytän-

nössä sitä, että 57 prosenttia sveitsiläisistä il-
moitti suhtautuvansa kielteisesti islamiin. Pää-
töksen tekee erikoiseksi se, että suurin osa Sveit-
sin muslimeista on eurooppalaisia, pääasiassa 
entisen Jugoslavian asukkaita, jotka eivät elä 
ghetoissa, eivät mellakoi ja ovat sopeutuneet elä-
mään sovussa valtaväestön kanssa. 

Sveitsin äänestystulos oli muukalaisvihan eli 
ksenofobian voitto! 

Kansanäänestys islamilaisen vähemmistön 
paikasta länsimaisessa yhteiskunnassa tehtiin 
mahdollisimman sopimattomaan aikaan. Eu-
rooppalaisenkin islamin kasvot ovat edelleen 
New Yorkin terrori-iskujen jälkeisen mielikuvan 
kyllästämiä.

Jos Sveitsin tyyppinen kansanäänestys jär-
jestettäisiin Suomessa, olisivat tulokset mahdol-
lisesti samansuuntaisia.

Kansanäänestykset ovat osa demokratiaa, 
mutta niiden käyttö vaatii päättäjiltä vakaata 
harkintaa. Sveitsissä keskustelu islamin paikasta 
yhteiskunnassa oli ollut ennen kansanäänestystä 
populistipuolueiden ohjauksessa ja näin kansan 
ääni oli vain epäluuloisuuden vahvistus. Omenat 
kansanäänestyksestä tippuivatkin muukalaisvi-
han koriin.

Eurooppalaisten olisi hyvä muistaa, että Hit-
ler nousi valtaan kansan äänellä, ja kasvottoman 

kansan manipuloimisella Stalinkin oikeutti terro-
rinsa.

Viime kädessä kysymys on valinnasta demokra-
tian ja humanismin välillä. Kansa äänestää demo-
kraattisesti, mutta kansa ei ole välttämättä joukko-
na arvoiltaan humanistinen. Tässä piilee joukkovoi-
man vaara.

Moskeija ei tarvitse välttämättä minareettia, 
mutta onko oikein, että enemmistö päättää, mitkä 
elementit vähemmistön identiteetistä saavat näkyä 
ja mitkä eivät? Rajan vetäminen on vaikeaa.

Historia opettaa
Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen rakennet-
tiin kymmeniä kirkkoja Karjalan ortodokseja var-
ten. Kirkkoihin oli suunniteltu ortodoksiselle kirk-
koarkkitehtuurille tyypilliset sipulikupolit. Valtio-
johto ei kuitenkaan yleisen mielipiteen pelossa niitä 
hyväksynyt, ja näin jälleenrakennuskauden kirkois-
tamme tuli ”maisemaan” sopivia. 1950-luvulla ra-
kennetut kirkot myös sijoitettiin kylien reunoille, ei 
keskustoihin.

Suomen ortodoksisen kirkon asema on nyky-
ään vakaa. Me voimme olla ortodokseja häpeämättä 
sitä, ja kirkkomme ääntä kuullaan mielellään myös 
julkisuudessa.

Historian opetukset on kuitenkin syytä pitää 
mielessä. Suomen ortodokseilla on tämän vuoksi 
erityisen hyvä syy tukea maamme etnisten ja kielel-
listen vähemmistöjen oikeusturvaa.

    Arkkipiispa LEO

Tarvitsemme avointa keskustelua 
myös muista isoista linjapäätöksistä. Oli-
siko taloudellisesti ja logistisesti perus-
teltua, että arkkipiispa asuisi pääkaupun-
gissa? Voisiko Valamosta tehdä Karjalan 
metropoliitan kotipaikan ja kuuluisiko 
kirkkomuseokin alkuperäiseen paik-
kaansa Valamoon? Tarvitaanko nykyi-
senlaista kirkollishallituksen kansliaa ja 

mikä on sen ja hiippakuntakanslioiden 
työnjako? Olisiko kirkolla oltava yliopis-
tossa sijaitsevan teologisen osaston lisäk-
si myös oma pappisseminaarinsa? Tar-
vitsemmeko kirkossamme edelleen 30 
järjestöä ja yli kymmentä lehteä?

Kaikkien näiden kysymysten arvi-
ointi riippuu ennen kaikkea avoimen 
keskustelun sallimisesta, ja siitä, että 

Trimeeri Oy
www.trimeeri.  

keskustelua käydään asioista, ei niiden 
esittäjistä.

  Isä Jyrki Härkönen 
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2 . Tulevaisuuden kirkkomme

Seurakunnan
jälleen-
löytäminen

Ortodoksisen kirkon ja sen jäsenten yhteinen 
tavoite on luoda eukaristinen yhteisö. Sellaisessa 
jäsenet tarvitsevat yhteisöään ja yhteisö jokaista 
jäsentään. Isä Heikki Huttunen sanookin, ettei 
kirkko ole kiinteistö- ja taloushallintovirasto, vaan 
Pyhän Hengen koskettama seurakunta. 

Kirkon jäseneksi tullaan kas-
teessa ja mirhavoitelussa. Se 
on lahja, jonka kummit ja van-
hemmat antavat. Lahjan arvo 

valkenee matkan varrella. Kirkon jäse-
nyys voi jäädä vaille merkitystä, jos orto-
doksinen usko ei saa mitään sisältöä. 
Toisaalta evankeliumin mukaan sinapin-
siemenen verran uskoa riittää – se voi 
kasvaa suureksi puuksi. Ortodoksisessa 
kirkossa kastetulla on oikeus saada ko-
kea, tajuta ja tietää, mitä tämä lahja pitää 
sisällään häntä varten.

Kasteen ja mirhavoitelun lahja ei ole 
koriste, jonka voi jättää hyllylle pölytty-
mään. Jokaisella kirkon jäsenellä on oma 
nimensä paikkansa ja tehtävänsä. Jokai-
sella on kutsumus, Pyhän Hengen armo-
lahja. Kaste ja mirhavoitelu muodostavat 
vihkimyksen, jossa kastettu tulee kunin-
kaallisen papiston jäseneksi. Se ei ole ar-
voasema eikä sitä ole annettu itsekeskeis-

reaktio yhteen tai toiseen ohimenevään 
mielipiteeseen. Onkin kysyttävä, mitä 
seurakunnan elämästä puuttuu, jos kirk-
koon kuuluminen ei merkitse juuri mi-
tään eikä tunnu ihmisen koko olemassa-
oloon liittyvältä asialta.

Liturgia yhteisenä työnä
Kirkkoon kuuluminen tarkoittaa sitä, et-
tä kirkko on koti ja että kirkossa käymi-
nen on elämän ydinasia. Sanomme mie-
lellämme, että liturgia on kirkon elämän 
keskus. Ihanne on eukaristinen yhteisö 
eli kiitosuhrin yhteisö, pyhän ehtoollisen 
ympärille kokoontuva seurakunta. Teo-
logit luonnehtivat sitä kuvaksi kirkosta 
aidoimmillaan. 

Mutta mitä kertoo oman kotikirk-
komme sunnuntainäkymä? Harvalle li-
turgia on viikon keskus, monella on täh-
dellisempää tekemistä. Ammattilaiset 
toimittavat palvelusta, yleisö kuuntelee 
ja katselee. Herää kysymys, onko kirkon 
jäsen kotonaan jumalanpalveluksessa, 
onko hän olennainen osallistuja vai sa-
tunnainen asiakas oman seurakuntansa 
liturgiassa? Kuinka näkyy se, että sanom-
me kaikkien kerhojen ja piirien toimin-
nan johdattavan yhteiseen liturgiaan? 

Jumalanpalvelus on yhteinen työ, 
joka syntyy monesta eri tehtävästä. Kir-
kossamme on ilahduttavasti vakiintunut 
se alkuperäinen tapa, että seurakuntalai-
set osallistuvat säännöllisesti ehtoolli-
seen. Samaa linjaa olisi jatkettava niin, 
että liturgia aidosti heijastaisi armolah-
jojen moninaisuutta kirkkoyhteisössä: 
papin ja kanttorin ohella tarvitaan laula-
jaa, lukijaa, opettajaa, lastenohjaajaa, 
alttaripalvelijaa, isännöitsijää, siivoojaa, 
kellonsoittajaa, kirkkoleivän leipojaa, 
kahvinkeittäjää, piirakanpaistajaa ja jo-
kaista rukoilijaa. Seurakunnan työnteki-
jöiden tehtävä on innostaa ja opastaa 
kirkon jäseniä näihin tehtäviin. Tämä to-
teutuu vasta vähitellen, koska meitä vai-
vaa ylikorostunut papinviitan palvonta. 
Se estää näkemästä ja ottamasta käyt-
töön muita kuin papillisiin tehtäviin liit-
tyviä kykyjä. 

Talous ja hengellisyys yhdessä
Jumalanpalvelus on irrallaan seurakun-
nan hallinnosta. Tavallisesti puhumme 
taloudesta ja hengellisyydestä erillisinä 
asioina. Mutta kirkossa ne kuuluvat yh-

tä hengellisyyttä varten, vaan yhteisöön 
kuulumista, palvelemista, rakkautta var-
ten. Tässä ei ole eroa papin ja maallikon 
välillä, ei miehen ja naisen, ei oppineen ja 
oppimattoman, ei nuoren ja vanhan. Tä-
tä on ortodoksinen usko: Pyhän Hengen 
elämää kirkossa ja kirkon jäsenissä. 

Mitä seurakunnasta puuttuu?
Mitä merkitystä on sillä, että olen orto-
doksi, seurakunnan ja kirkon jäsen? 
Evankelisluterilaisessa kirkossa eroami-
nen saavutti muodin mittasuhteet toissa 
talvena, mutta ilmiö koskettaa myös or-
todoksista kirkkoa. Sen perusteella, mitä 
ihmiset kertovat, vaikuttaa, että moni 
kirkosta eroava tekee päätöksensä juuri 
sen päivän tai yön mielialan mukaan. 
Syntyy epäaito ratkaisu, koska kirkkoon 
kuulumisen tai siitä eroamisen pitäisi 
ortodoksille olla laajempi kysymys kuin 
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teen, ja uskon pitäisi ohjata taloutta ja 
hallintoa. Kirkon taloudenpidon alku oli 
köyhille kerätyissä avustuksissa ja mat-
kustavien uskonveljien majoittamisessa. 
Mikä osuus seurakunnan budjetissa 
mahtaa nykyään olla varattu näihin tar-
koituksiin? Seurakunnasta tulee helposti 
uskonnollisten tarpeitten virasto, joka 
järjestää seremonioita ja hengellisiä pal-
veluja tilauksen mukaan. Huoli kiinteis-
töjen hoidosta ja sijoitusten tuottavuu-
desta vangitsee pappien ja päättäjien 
mielen. Hallinnointi ottaa ylivallan, ja 
seurakunnalla on pitkä matka tulla euka-
ristiseksi yhteisöksi, kiitoksen yhteisöksi.

Eukaristisen yhteisön tehtävä
”Jos menet ortodoksiseen seurakuntaan 
ja odotat tapaavasi aina iloisia ja autta-
vaisia, eheitä ja kärsivällisiä, rakastavia, 
pyhiä ihmisiä, tulet pettymään. Kohtaat 
henkisesti ja fyysisesti uupuneita, ma-
sentuneita, sairaita syntisiä ihmisiä. 
Kirkko on sairaala, kaikkia vaivojen ra-
sittamia varten”, toteavat sekä kirkkoisät 
että nykyiset paimenet. Kristus on kirkon 
lääkäri, jonka hoivattavaksi kaikki ovat 

Ortodoksiset kirkkopäivät järjes-
tään Suomessa nyt viidettä ker-
taa. Kirkkopäivät kokoavat yh-

teen tuhansia ortodokseja. 
Patriarkka saapuu Suomeen perjan-

taina 11.6. Joensuuhun, jossa hänellä on 

Patriarkka Bartolomeos
vierailulle Suomeen
Suomen ortodok-
sien korkein hengelli-
nen johtaja, ekumee-
ninen patriarkka  
Bartolomeos, vierailee 
Suomessa 11.-15. kesä-
kuuta osallistuen Joen-
suussa 11.-13.6. pidettä-
ville Ortodoksisille 
kirkkopäiville.

päivin hän vihkii Ortodoksisen kulttuu-
rikeskuksen, iltapäivällä on taas puheen 
vuoro, nyt konferenssin nuorille edusta-
jille. Illalla hän osallistuu ehtoopalveluk-
seen ja kirkkomusiikkifestivaaleille 
Areenassa. Lauantai päättyy Joensuun 
kaupungin tarjoamaan illalliseen.

Sunnuntai alkaa liturgialla konfe-
renssikeskuksessa, iltapäivällä on kirk-
kopäivien päätösjuhla. Patriarkan lop-
puiltapäivä kuluu Joensuun seurakun-
nan vieraana ennen siirtymistä Valamon 
luostariin Heinävedelle. Siellä hän viet-
tää maanantain vieraillen myös Lintulan 
luostarissa.

Tiistaina aamupäivästä hän lentää 
Turkuun, jossa hän lounaalla keskuste-
lee metropoliitta Ambrosiuksen kanssa. 
Tämän jälkeen patriarkka siirtyy Naan-
talin Kultarantaan tapaamaan presi-
dentti Tarja Halosta. Iltapäivän lehdistö-
tilaisuuden jälkeen on paluulento yksi-
tyiskoneella Helsinki-Vantaan lentoken-
tältä. 

Kirkkopäivien verkkosivut ovat luet-
tavissa osoitteessa: www.ortodoksiset-
kirkkopaivat.fi 

illallinen arkkipiispa Leon kanssa. Lau-
antaina aamupäivällä hän esitelmöi kon-
ferenssikeskus Areenassa aiheenaan 
”Kirkko – luomakunnan toivo”. Puolilta-

tervetulleet vaivasta riippumatta. Kas-
teen ja mirhavoitelun antamat armolah-
jat ohjaavat potilaita auttamaan toisiaan 
lempeän lääkärinsä esikuvan mukaan. 

Kirkossa käytetään luomakunnan 
parhaita aineita Jumalan ylistämiseen. 
Kristuksen ihmiseksi tuleminen avaa nä-
kemään, että kaikki aine on alun perin 
pyhää ja että se voi kantaa pyhyyttä. Or-
todoksinen asenne aineeseen kehottaa 
tarkistamaan suhdetta siihen, kuinka 
ruokaa, pakkauksia, vaatteita ja polttoai-
netta käytetään ja kuinka paljon jätettä 
saadaan aikaan. Asennemuutoksen pi-
täisi alkaa seurakunnan omasta toimin-
nasta.

Liturgia on tarkoitettu jatkumaan 
lähimmäisen palvelemisena. Alttarin 
sakramentti johtaa veljeyden ja sisaruu-
den sakramenttiin. Kirkkoisä Johannes 
Krysostomos huudahtaa: ”Te kunnioi-
tatte Kristusta temppeleissä kultaisin as-
tioin ja silkkisin puvuin, mutta hylkäätte 
hänet oven ulkopuolelle ryysyissä, pai-
seissa, nälissään” …kun hän polvistuu 
kerjäämään lanttia pahvimukiinsa, voi-
simme nyky-Suomessa jatkaa. Elävä eu-
karistinen yhteisö rukoilee oman paikka-

kuntansa ja koko maailman puolesta. Se 
lähettää jäsenensä liturgiasta palvele-
maan kaikkia, joita he kohtaavat arjessa. 

Merkityksen löytäminen
Opetamme yhtä ja teemme toista. Tar-
vitsemme katumusta ja muutosta pa-
rempaan, kirkon jäseninä ja seurakunti-
na. Onneksi kirkko on enemmän kuin 
vain ihmisten yhteisö. Pyhät ja enkelit 
rukoilevat kaikkien puolesta. Jumala itse 
on läsnä uskon salaisuudessa. Siksi kaik-
ki on mahdollista, ja toivo on totta. 

Kirkko on olemassa kohtaamista 
varten: Jumalan ja ihmisen kohtaamista, 
ihmisten kohtaamista varten. Kirkko to-
teutuu, kun jumalanpalvelukseen ko-
koontuneet rukoilevat avukseen Pyhää 
Henkeä. Kastevedessä ja mirhavoitees-
sa, evankeliumin sanassa, eukaristian 
leivässä ja viinissä Jumala on läsnä. 
Kohtaaminen muuttaa ihmistä, haastaa 
häntä löytämään kutsumuksensa ja 
käyttämään armolahjaansa. Kirkon jäse-
nyys saa merkityksen.

  Isä Heikki Huttunen
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3 . Tulevaisuuden kirkkomme

Suomen aktiivisille kansallismie-
lisille ortodokseille Suomen val-
tion itsenäistyminen 6. joulu-
kuuta 1917 merkitsi, että vuosi-

en ajan valmisteltu hanke kirkkokunnan 
suomalaistamiseksi oli saatettavissa lop-
puun. Kansallismielisten ja nuoren Suo-
men valtion edustajien mielipiteet yhdis-
tyivät: olennainen osa suomalaistamista 
oli hiippakunnan kirkkohallinnollinen 
erottaminen Venäjän ortodoksisesta kir-
kosta. 

Tilannetta vaikeutti se, että hiippa-
kunnan venäläinen arkkipiispa Serafi m 
Lukjanov (k. 1959) näki kirkkokunnan 
yhä Moskovan patriarkaatin hiippakun-
tana. Hänen mielestään kanonisen suh-
teen mahdollinen muutoskin riippui 
Moskovan patriarkaatin kannasta. Suo-
men venäläiset luostarit ja venäläiset pa-
pit vastustivat kanonisia muutoksia, 
koska kokivat ne Venäjän kirkon edun 
vastaisina.

Suomalaisilla ortodoksisen kirkon 
johtavilla papiston jäsenillä ja Suomen 
valtiovallalla oli tavoitteena autokefalia 

Kirkon elämän
teologinen perusta
Suomen kirkon kanoninen kivijalka 
ymmärrettiin väärin

Rovasti Jarmo 
Hakkarainen 
korostaa, että 
kirkon luova kano-
ninen uskollisuus 
edellyttää traditi-
on selittämistä 
uskoville. Korkeasti 
oppineet ja syvästi 
tuntevat papit ja 
piispat ovat tämän 
paras tae.

lin äitikirkkoon. 
Sitoutuminen Konstantinopoliin oli 

alusta lähtien heikkoa. Kirkkokunnassa 
ei ollut halua eikä kykyä käyttää poliitti-
sia kanavia suhteiden kehittämiseen 
vuoden 1923 jälkeen. Suomen ortodoksi-
sessa kirkkokunnassa ei lähes 87 vuoden 
aikana ole juurikaan ymmärretty, että 
Konstantinopolin Suomelle myöntämä 
autonominen asiakirja on kanonisesta 
velvoittava. On kuitenkin paikallaan pi-
tää mielessä, että Konstantinopolin To-
mos-asiakirja vuodelta 1923 on yhä ka-
nonisesti sitova.

Bysanttilaisesta kanonisesta  
ajattelusta
Tomoksen ja uuden kanonisen yhteyden 
merkittävin viesti oli se, että Suomen 
kirkon tuli sitoutua Konstantinopolin äi-
tikirkossa noudatettuun kanonitulkin-
taan ja kirkon ulkosuhteita koskeviin 
määräyksiin. Kuuliaisuus ja ykseys äiti-
kirkkoon on keskeinen osa kirkon py-
hään traditioon sitoutumista. Suomen 
kirkon liittyminen Konstantinopolin 
Ekumeenisen patriarkaattiin yhdisti 
suomalaiset ortodoksit bysanttilaiseen 
kanoniseen perinteeseen. Näin oli aina-
kin teoriassa.

Bysantin keisarikunta (330–1453) 
oli ortodoksisen kirkon ydinaluetta, jos-
ta muodostui 800-luvulta alkaen kristil-
lisen kulttuurin maailmanvallan vaiku-
tusvaltainen keskus. Bysantin keisari-
kuntaa on mahdotonta lähestyä ilman 
ortodoksista kirkkoa. Patriarkka Fotios 
(k. 893) puolusti voimakkaasti kirkon 
riippumattomuutta valtion ja keisarin 
suhteissa. Hänen toimintaansa rikasti 
syvä pastoraalisuus, jossa usko muuttui 
eläväksi ja palvelevaksi rakkaudeksi.

Ortodoksinen kirkko ja keisarit jou-
tuivat usein ottamaan kantaa harhaoppi-
suuteen ja eriuskoisuuteen. Kirkko pyrki 
yleisissä ja paikallisissa kirkolliskokouk-
sissa estämään harhaoppisten ajatusten 
ja elämänasenteen leviämisen uskovien 
keskuuteen. Seitsemän ekumeenisen kir-
kolliskokouksen (325–787) isät vastusti-
vat toiminnassaan harhaoppisten röyh-
keyttä, yksilöllisyyttä ja itsekeskeisyyttä. 

Bysantin kirkko ei sitonut olemassa-
oloaan paavin kirkon tavoin laajaan kir-
kollisten kanonien ja lakien kodifi oin-
tiin. Kirkon hallintoon ja organisaatioon 
suhteutetut kanonit ja kanonien mukai-

eli täysin itsenäinen kanoninen asema. 
Kirkkokunta haluttiin määrätietoisesti 
eroon Moskovan patriarkaatista. 

Laajennettuun autonomiaan
Kansallismieliset lähtivät hakemaan au-
tokefaliaa Konstantinopolin Ekumeeni-
selta istuimelta. Ekumeenista patriar-
kaattia pidettiin historiallisesti ja kano-
nisesti riittävän arvovaltaisena myöntä-
mään Suomen ortodokseille autokefalia. 
Neuvottelujen jälkeen Ekumeenisen pat-
riarkaatin pyhä synodi otti Suomen orto-
doksisen arkkipiispakunnan Ekumeeni-
sen patriarkaatin yhteyteen heinäkuun 
6. päivänä 1923.

Vaikka neuvottelut eivät johtaneet 
Suomen ortodoksisen kirkon autokefali-
aan, kansallismieliset ortodoksit pitivät 
tuloksia kohtuullisina. Valtiovallan 
edustaja Emil Nestor Setälä tulkitsi 
Suomen kirkon saaneen ”laajennetun 
autonomian”. Tämä tulkinta on sittem-
min ohjannut Suomen ortodoksisen 
kirkkokunnan suhdetta Konstantinopo-

JUHA RIIKONEN
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nen kurinalaisuus palvelivat ortodoksi-
sen elämän erityistarpeita ja antoivat 
vastauksen kirkon erityisongelmiin.

On olennaista erottaa bysanttilaises-
sa kanonisessa käytännössä toisistaan 
kanonin ydin ja ulkokuori, pääsisältö ja 
ulkoinen muoto, henki ja kirjain. Kano-
nin ulkoista muotoa voidaan ja täytyy 
muuttaa ulkoisten olojen myötä, jotta 
sosiaalinen elämä voisi kehittyä. Kuiten-
kin kanonien henki ja olemus säilyy 
muuttumattomana. Kanonien oikeelli-
suudella ja arvovallalla on erottamaton 
vastaavuus.

Ortodoksisilla piispoilla oli keisari-
kunnassa kolme tärkeää tehtävää: tun-
nistaa harhaopit, taistella niitä vastaan 
ja vahvistaa ortodoksisuutta ja soveltaa 
kanonista lakia käytännön kristillisessä 
elämässä. 

Kirkon elämällä on teologinen  
perusta
Ortodoksinen kirkko on pyhien isien ja 
pyhän tradition kirkko. Omaa aikaamme 
kuin myös ja kirkon patristista ajattelua 
ja käytäntöä pyritään usein ortodoksien 
keskuudessa vähättelemään ja nosta-
maan auktoriteeteiksi esimerkiksi 
1900-luvun ortodoksiteologeja. Pyhien 
isien terapeuttinen teologia palvelee kir-
kon ykseyden asiaa, luo oikean suhteen 
uskoon ja elämään, suojelee kirkon jäse-
niä elävän uskon vääristymiltä ja antaa 
voimia torjua moniarvoisen yhteiskun-
nan kiusaukset. 

Serbialainen ohjaajavanhus ja teolo-
gi, arkkimandriitta Justin Popovits (k. 
1979) korosti kirjoituksissaan pyhien ih-
misten merkitystä. Hänen mukaansa he 
ovat kirkon pyhyyden parhaita opettajia, 
oikeastaan käytännössä itse evanke-
liumi. Isä Justinin mukaan ortodoksi-
suus on oikeaoppisuutta elämän pyhyy-
dessä. Siksi pyhien isien tutkiminen on 
ortodoksisen teologin ensisijainen tehtä-
vä. 

Kirkon kanonista henkeä tuntemat-
tomat suomalaiset ”asiantuntijat” ovat 
aika ajoin viitanneet siihen, että kano-
neissa on kyse pelkästään jostakin teolo-
gisesta seikasta, jolla ei ole mitään teke-
mistä kirkon jokapäiväisen elämän kans-
sa. Moiset näkemykset osoittavat orto-
doksisen kanonisen perinteen tuntemat-
tomuutta. 

Apostoliselle ja katoliselle kirkolle 

teologiset perusteet ovat aina esimerkik-
si poliittisia perusteita tärkeämpiä, kos-
ka teologiassa on kyse kirkon syvimmäs-
tä tehtävästä ja olemuksesta. Pyhien ka-
nonien noudattamisen perimmäisenä 
tarkoituksena on johdattaa uskovia pe-
lastukseen. Kanonisen perinteen tarkoi-
tus ei ole kanonien ulkoinen, kirjaimelli-
nen noudattaminen, vaan Jumalan py-
hyyden ja hengellisen täydellistymisen 
etsiminen.

Kanonit palvelevat   
vapautumistamme
Kirkollinen lainsäädäntö on yksi osa kir-
kon elämää, eikä se edusta sellaisenaan 
kirkon koko olemusta. Kirkolla on kano-
ninsa, mutta sen aarteiden joukkoon 
kuuluvat teologia, hengellisyys, mystiik-
ka, jumalanpalvelus ja moraali. Pyhät 
kanonit palvelevat ihmisen vapautumis-
ta elämän harhakuvista. Ne palvelevat 
ihmisen hengellistä parantumista syn-
nin sairauksista.

Ekumeeniset kirkolliskokoukset ja 
pyhät isät ilmaisevat kanonit lääkkeenä, 
jolla parannetaan kirkkoruumiin jäsen-
ten erityissairauksia. Tämä parantumi-
nen ja eheytyminen kuuluu kirkon juma-
lalliseen eli pysyvään luonteeseen. Se to-
distaa apostolisen ja katolisen kirkon 
identiteetin muuttumattomuudesta, jo-
ka perustuu pyhien apostolien todistuk-
seen ja Pyhän Hengen jatkuvaan läsnä-
oloon kirkossa. 

Kirkon kanonien laiminlyöminen 
johtaa lopulta yhteisön elämän rappioi-

tumiseen eli kirkko-opilliseen harhaop-
piin. Todellinen kuuliaisuus kirkon ka-
noniselle traditiolle ei tarkoita pelkäs-
tään, että toistetaan kirjaimellisesti jota-
kin, mikä on ennen annettu. Kirkon luo-
va kanoninen uskollisuus edellyttää, että 
säilytettäväksi annettua traditiota sel-
vennetään ja selitetään uskoville. Kirkon 
traditio ei ole inhimillisen muistin jatku-
vuutta tai tapojen pysyvyyttä. Traditio 
on elävää ja terapeuttista. Kirkkoa ei si-
do kirjain, vaan totuuden Henki. Nykyi-
sessä maallistuneessa tilanteessa eku-
meenisten ja paikallisten synodien pe-
rintö on vaativa ja tärkeä käytännön 
tehtävä.

Piispalla ei autonomista  
palvelutehtävää
Pyhä Basileios Suuri (k. 379) korosti kir-
kollisen johtajan nöyryyttä ja Kristus-
keskeisyyttä. Hengellinen paimen ei voi 
olla itserakas ja röyhkeä. Hän ei tarvitse 
ulkoista rikkautta ja valtaa, vaan käytän-
nön taitoja ja hyveitä. Kirkossa on tärke-
ää, että piispa ja pappi osaavat erottaa 
oikean väärästä ja olennaisen epäolen-
naisesta. Erityisesti piispa edustaa kir-
kon arvovaltaa, jossa ei ole kyse yksilön 
omista johtopäätöksistä tai tuomioval-
lasta. Pakolla ja alistamisella ei saada 
mitään hyvää aikaan.

Pyhä Kolminaisuus ohjaa kirkon elä-
mää. Bysantin kirkon hallintovaltaa ku-
vaa parhaiten käsite ”paimenen huolen-
pito”. Hän johtaa hiippakunnassaan 
kaikkea, mikä koskee kirkon jäsenten 
elämää, uskoa, jumalanpalvelusta ja so-
siaalista palvelutehtävää. Bysanttilaisen 
kirkollisen ihanteen mukaan piispalli-
nen huolenpito käsittää niin papiston 
kuin maallikotkin. 

Bysanttilaisten isien näkemys kir-
kosta ei anna sijaa tulkinnalle piispan 
autonomisesta palvelutehtävästä. Piis-
pan palvelutehtävä sitoutuu Kristuksen 
persoonaan ja palvelutehtävään. Kirkon 
palveluvirka on Kristuksen pappeuden 
toteuttamista.

Kirkon hengen mukainen pappeus
Suomen ortodoksisen kirkollisen hallin-
non entistä selkeämpi keskittäminen 
arkkipiispan hallinnollisen vallan alle ei 
kasva bysanttilaisesta, vaan lähinnä Ve-
näjän kirkon 1700-luvulla valtion pakot-

Pyhien
kanonien

noudattamisen
perimmäisenä
tarkoituksena
on johdattaa

uskovia
pelastukseen.
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tamana omaksumasta massiivisesta hal-
lintopolitiikasta. Siinä valtaisat maantie-
teelliset alueet joutuivat piispallisen hal-
linnon ja tuota hallintoa ohjanneiden lä-
hinnä maallisten byrokraattien alaisuu-
teen. Äskettäin suomeksi julkaistu 
venäläisen maalaispapin selonteko 
1800-luvun venäläisestä maalaispapis-
tosta ja sen elämästä on kirkas analyysi 
siitä, miksi niin sanottu hengellinen hal-
lintomalli muuttui mielivallaksi. 

Mitä tietoisemmin myös Suomessa 
ortodoksista hiippakuntahallintoa ohja-
taan yksipuolisesti piispan ja hänen lähi-
piirinsä johtamaksi hallintoliittymäksi, 
sitä tietoisemmin paikallistason demo-
kraattiseen ajatteluun tottuneet kirk-
komme jäsenet tulevat hylkäämään kes-
kitetyn hiippakuntahallinnon puhumat-
takaan jostakin keskitetystä yhden piis-
pan johtamasta hallintomallista. Keski-
tetty arkkipiispan hallinnollinen valta on 
ortodoksisen kanonisen hengen vastai-
nen. Kukaan piispa ei voi rikkoa periaa-
tetta hiippakunnasta kirkollisena perus-
yksikkönä.

Jo vähäinen kirkkokuntamme viime 
vuosien tilastojen seuraaminen osoittaa, 
miten yhä useammat ihmiset jättävät 
kirkkomme. Kirkkomme hallintokokei-
lun myönteisten tulosten puuttuminen 
ilmenee myös kastettujen ja kirkkoon 
liittyneiden määrän vähenemisenä ja 
kirkosta eronneiden määrän kasvamise-
na. 

Viime vuosikymmeninä kirkkokun-
nassa on pyritty papiston koulutustason 
kohottamiseen. Tulevaisuudessa olisi 
syytä kiinnittää vakavaa huomiota kir-
kollisen johdon eli piispojen teologisen 
koulutustason kohottamiseen, jotta se 
vastaisi esimerkiksi Kreikan tai Balkanin 
maiden käytäntöä. Sinänsä on mielen-
kiintoista, että esimerkiksi muutoin 
kriittiset kirkolliskokouksen maallikko-
edustajat ovat olleet hiljaa tästä asiasta.

Vain jos kirkon piispoiksi valitaan 
hyvän ortodoksisen teologisen koulutuk-
sen saaneita kirkonmiehiä, voidaan ehkä 
vastaisuudessa odottaa piispakunnalta 
paikalliskirkossamme riittävän syvää 
hengellistä ja pastoraalista herkkyyttä ja 
myötäelämisen lahjaa johtaa pohjoisen 
kirkkomme hiippakuntia.

Piispojen tuki puutteellista
Aikamme suomalaisessa ortodoksisessa 

4 . Tulevaisuuden 
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seurakuntaelämässä on kirkollinen joh-
tajuus pahoin hämärtynyt. Seurakunnan 
kirkkoherra ja muut papit mielletään 
hiippakuntapiispan jatkeiksi ja apulai-
siksi. Sellainen ajattelutapa ei kasva kir-
kon opetuksesta, vaan maallistuneesta 
yhteiskunnallisesta ajattelusta. Suomen 
ortodoksisessa kirkossa kirkkoherran 
hallinnollista johtajuutta on viime vuosi-
na kavennettu ja tilalle on tuotu osin 
maallikkojohtoinen tapaa hoitaa seura-
kunnan asioita.

Ortodoksinen kirkko hyväksyi muu-
tama vuosi sitten uuden hallinnollisen 
toimintamallin ja sitoi kirkon perinteiset 
virat toimenkuviksi. Toimenkuvat sidot-
tiin hyvin pienen eli maallisesta hallinto-
mallista saadun, lähinnä jotakin kun-
nanhallitusta muistuttavan seurakunta-
neuvoston henkilöstöryhmän luotta-
mukseen sidotuksi työsuhteen jatkuvuu-
den tai lopettamisen areenaksi.

Kirkon tärkeintä työyhteisöä eli pa-
pistoa koskevat vaikeudet, henkilökoh-
taiset ongelmat ja sairaudet ratkaistaan 
nopeasti seurakunnissa irtisanomisella. 
Kuka huolehtii erotetusta papista, papin 
perheestä ja hänen hengelliseen hoi-
toonsa annetuista rippilapsistaan? 
Useimmat näistä palvelussuhteen me-
nettäneistä papeista haluaisivat palata 
kirkon työhön, mutta heidän tiensä näyt-
tää sulkeutuneen lopullisesti.

Mieleeni ovat jääneet suuresti kun-
nioittamani, sydämensivistyneen pap-
pisseminaarin entisen rehtorin Johan-
nes Suholan sanat 1970-luvun lopulla. 
Hän totesi kirkkokunnan autokefalia-
kuumeen ollessa pahimmillaan, ettei 
kirkkokunta tarvitse ylärakenteen eli 
piispojen määrän lisäämistä, vaan mää-
rätietoista seurakuntien hengellisten ja 
henkisten yhteyksien vahvistamista. 
Vain tätä kautta pienessä pohjoisessa or-
todoksisessa kirkossamme voidaan kas-
vattaa valveutuneita ja modernin maail-
man muutoksiin ortodokseina tarpeeksi 
vahvoja kirkon jäseniä. Isä Johanneksen 
ajatuksissa sykkii Bysantin kirkon lä-
himmäiseen rakentuva kirkollisuus eikä 
kirkon perinteelle vieras lainomainen 
hallintomalli.

Tulevaisuudessa tulee olemaan vai-
keuksia saada kirkkoonsa sitoutuneita 
pappeja, elleivät piispat ala tukea varsi-
naista papillista työtä kirkon hyväksi.

  Isä Jarmo Hakkarainen

Parikymmentä vuotta 
sitten silloinen apulais-
piispa Ambrosius sai 
idean koota yhteen 
kirkon tulevaisuutta 
visioivia kirjoituksia. 
Kirkon silloisia vaikut-
tajia haastettiin pohti-
maan tulevaisuuden 
näkyjä monista eri 
näkökulmista. Syntyi 
kaikkiaan 23 artikkelia, 
jotka koottiin kirjaksi 
Kirkkokuntamme näkö-
aloja ensi vuosituhan-
nelle (Joensuu 1991). 
Toinen kirjan toimitta-
jista oli Kimmo Kalli-
nen, joka nyt sanoo, 
että yhä samat ongel-
mat odottavat ratkai-
suaan.

Visiointia on harrastettu myös 
viime aikoina. Vuoden 2009 
kirkolliskokous hyväksyi use-
an vuoden valmistelun jälkeen 

strategian toimintavuosille 2010–2015. 
Ensimmäistä kertaa paikalliskirkkomme 
historiassa pyrittiin selkeästi määrittele-
mään kirkon missio, arvot, toimintaym-
päristö, visio ja strategia. Työ oli vaikeaa, 
sillä tällaista suunnitelmaa ei ollut en-
nen tehty. Jouduttiin todella paneutu-
maan kirkon elämän perusteisiin ja sii-
hen, mitä ne merkitsevät tässä ajassa ja 
yhteiskunnassa. Oli paljon asioita, joihin 
haluttiin ottaa kantaa. Niinpä tekstistä 
tuli sinänsä kattava ja selkeä hallinnon 
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kirkkomme

Ajat
muuttuvat
 haasteet
säilyvät

työpaperi, mutta samalla se sisältää hy-
vin paljon erilaisia kehityskohteita ja 
vaativia tavoitteita.

On mielenkiintoista lukea näitä kah-
ta edellä mainittua visiota rinnatusten. 
Kirkon elämässä on tapahtunut paljon-
kin muutoksia 1990-luvun alun jälkeen. 
Siitä huolimatta monet keskeiset ongel-
mat odottavat yhä ratkaisuaan. Pohdin 
tässä joitakin kirkon elämään ja etenkin 
sen hallintoon liittyviä teemoja, jotka 
ovat esillä jo vuoden 1991 kirjassa ja 
edelleen vuoden 2009 strategiassa.

Kirkon perustehtävät ja hyvä hallinto
Kummassakin edellä mainitussa doku-
mentissa on toivottu ja esitetty kirkon 
hallintorakenteiden uutta organisointia 
ja keventämistä. Kaksikymmentä vuotta 
sitten seurakunnat koettiin jäsenilleen 
liian etäisiksi virastoiksi. Niiden toimin-
nan nähtiin painottuvan liiaksi raskaan 
hallinnon, talouden ja kiinteistöhuollon 
pyörittämiseen sen sijaan, että ne olisi-
vat toimineet kohtaavina ja tukevina eu-
karistisina yhteisöinä. Jo tuolloin aja-
tukset yhden pyhäkön ympärille raken-
tuvista kappeliseurakunnista elivät vah-
voina. Piispa Ambrosius peräänkuulutti 
useissa yhteyksissä sitä, että meidän on 
seinien rakentamisen ja hoidon asemes-
ta kiinnitettävä huomiota siihen, mitä 
seinien sisällä tapahtuu.

Kirkossa on työskennellyt useita hal-
linnon kehittämistyöryhmiä, viimeisin 
nimettiin 12.1.2010. Kymmenisen vuotta 

kestäneen kehittämistyön seurauksena 
kirkon lainsäädäntö uudistettiin koko-
naisuudessaan joitakin vuosia sitten. 
Säädösremontti oli mittava. Sen yhtey-
dessä pyrittiin etsimään uusia ratkaisuja 
sellaisiin kysymyksiin, joita oli aiemmin 
pidetty ongelmallisina kirkon perinteen 
ja etenkin kanonien kannalta. Seurakun-
tahallinnon rakenteisiin ei tässä yhtey-
dessä rohjettu puuttua. Edelleenkin pie-
nimmässäkin seurakunnassa toimivat 
valtuusto ja neuvosto edustaen seura-
kunnan jäseniä – tai modernisti – sen 
asiakkaita. Käytännössä edustavuus on 
monin paikoin näennäistä: joissakin seu-
rakunnissa saattaa olla vaikeuksia löytää 
riittävää määrää ehdokkaita hallintoeli-
miin ja usein käytännössä samat henkilöt 
hoitavat asioita toimikaudesta toiseen. 

Kuuluuko seurakuntalaisten ääni
Modernissa hallinnollisessa ajattelussa 
annetaan hallinnon kaikilla tasoilla suuri 
merkitys ihmisten äänen kuulemiselle. 
Tätä on tavoiteltu selventämällä tavalli-
sen seurakuntalaisen aloiteoikeuksia uu-
sissa säädöksissä. Mutta kuuluuko ih-
misten, seurakuntalaisten ääni meidän 
kirkossamme, jos hallintotehtävät pysy-
vät samoissa käsissä? Olisi mielenkiin-
toista tietää, kuinka paljon riviseurakun-
talaiset ovat tehneet aloitteita ja mitä 
aloitteet ovat koskeneet. Kehitystä on to-
ki tapahtunut. Siitä ovat merkkinä esi-
merkiksi eräissä seurakunnissa kirkko-
herran vaalin edellä koepalvelusten 

ohella tai sijaan järjestetyt ehdokkaiden 
kuulemistilaisuudet. 

Seurakuntahallinnon uudelleen ar-
vioinnin sijaan hallintoremontissa ha-
luttiin lisätä hiippakunnan painoarvoa 
kirkon hallinnossa. Tätä haluttiin koros-
taa perustamalla jokaiseen hiippakun-
taan hiippakuntaneuvosto. Keskeiset 
päätökset varainkäytöstä, seurakunta-
työn sisällöstä ja voimavaroista jäivät 
edelleen seurakuntiin. Hiippakuntaneu-
vostot ovat toimineet eri tavoin eri hiip-
pakunnissa, mutta kriittinen tarkkailija 
voisi kysyä, mikä hiippakuntaneuvoston 
funktio lopulta on ja viekö se meitä lä-
hemmäksi kirkon perinnettä. Keskeinen 
kysymys on se, missä hallinnon paino-
piste sijaitsee. Missä on se kirkollisen 
elämän ydin, jota hallinto on kehitetty 
palvelemaan ja tukemaan?

Kehitystä päinvastaiseen
Kirkon perinteen kannalta kirkon keskus 
on paikallisseurakunta, piispan ympäril-
le rakentuva eukaristinen yhteisö. Se tu-
lisi olla myös hallinnon rakentumisen 
lähtökohtana. Kehitys meillä näyttäisi 
kulkevan päinvastaiseen suuntaan. Hiip-
pakuntaneuvostojen rooli on jäänyt vä-
häiseksi, mutta hallinnon ylätasoa on 
vahvistettu perusteena ”järkiperäistämi-
nen, yhteistyö ja keskittäminen”. Kes-
kushallinnon henkilöstömenot ovat vii-
me vuosina kasvaneet huomattavasti, 
sillä sinne on siirretty tehtäviä, jotka voi-
daan hoitaa yhdessä paikassa järkevästi 
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ja kustannustehokkaasti, esimerkkeinä 
jäsenrekisteri ja taloushallinnon tukiteh-
tävät. Samalla, kun valtaa teknisten toi-
mintojen myötä on keskittynyt ylätasol-
le, keskus- ja hiippakuntahallinnon rooli 
kirkon perustehtävien toteuttamisessa 
on pysynyt varsin merkityksettömänä. 
Osassa ydintoimintoja, kuten diakonias-
sa, lähetys- ja nuorisotyössä vastuuta 
paikallisseurakuntien kanssa kantavat 
lähinnä kirkon järjestöt, nekin muodolli-
sesti kirkon ”ytimen” ulkopuolella. 

Toiveet 1990-luvulla ja 2010-luvulla 
näyttävät paljolti samoilta. Kirkollista 
elämää halutaan elää tietyn kirkon ym-
pärille muodostuvassa yhteisössä ja pe-
rustehtäviä halutaan pitää esillä myös 
rahoituksesta päätettäessä. Kehitys on 
kuitenkin ollut toisentyyppinen: onko 
kysymyksessä siis vain fraasi, jonka lai-
tamme aina paperille, kun puhumme 
kirkkomme olemuksesta. Voisiko yhtään 
ajankohtaisempi olla piispa Ambrosiuk-
sen vuonna 1991 mainitussa kirjassa 
esittämä ajatus ”Iso haaste on siinä, mi-

Aktiivisen julkisuusperiaatteen 
omaksuminen vaikuttaa olevan erityisen 
vaikeaa. Yhtenä esimerkkinä kirkollis-
hallitus on tammikuussa 2009 päättänyt 
yksimielisesti, että kaikki kirkollishalli-
tuksen kokousten esityslistat ja pöytäkir-
jat julkaistaan kirkon nettisivuilla. Tois-
taiseksi näin ei ole käynyt. Myös kirkol-
liskokouksen ja etenkin piispainkokouk-
sen päätökset kiinnostaisivat varmasti 
suurta yleisöä. Nyt niihin voi tutustua 
vain erikseen pyytämällä. Myös päätös-
ten perusteluissa on paljon kehittämistä. 
Näillä asioilla on suuri merkitys sekä kir-
kon itsensä että kirkon julkisuuskuvan 
kannalta. Hallinnon käytännöt heijasta-
vat kirkon hengellistä elämää – onko 
meillä siinä jotain salattavaa? 

Kirkkomme on pitkään paistatellut 
”median maskottina”, kuten mediakult-
tuurin professori Mikko Lehtonen to-
tesi viimeisimmillä papiston päivillä 
Helsingissä. Kirkon strategisena tavoit-
teena on turvata positiivinen näkyminen 
yhteiskunnassa, ja se on onnistunut siinä 
hyvin: ortodoksinen kirkko saa Suomes-
sa jäsenmääräänsä nähden suhteetto-
man paljon julkisuutta. Yhteiskunnalli-
sen muutoksen myötä julkisuuden hal-
linta on tullut osaksi kirkkommekin joh-
tamista. Media rakentaa ihmisille mieli-
kuvia ortodoksisuudesta ja ortodoksises-
ta kirkosta. Ja mielikuvien perusteella 
ihmiset tekevät ratkaisujaan kirkon suh-
teen. Vastaavatko mielikuvat todelli-
suutta? 

Tiedotuskeskuksen rooli vähäinen
Mediamaailma on kehittynyt nopeasti ja 
valtavin harppauksin. Niin kutsutun uu-
den median merkitys kasvaa edelleen ja 
viestintä kansainvälistyy. Ellei kirkko 
pysyttele tiukasti mukana kehityksessä, 
jäämme helposti muiden vietäväksi. Kir-
kon oman tiedotuksen rinnalle syntyy 
kansalaisaktivismia, joka toisaalta saat-
taa olla kirkon kannalta hyödyllistä myös 
turmiollista. Molemmista on Suomen 
kirkolla kokemusta.

Tällä hetkellä kirkon oma tiedotus-
keskus ei ole ottanut näkyvää ja vahvaa 
roolia sen koommin sisäisessä kuin ul-
koisessa tiedottamisessa. Yksityisten va-
paaehtoisten perustama ja ylläpitämä 
verkkosivusto Ortodoksi.net sen sijaan 
palvelee laajasti ortodoksisen perinteen 
tieto- ja materiaalipankkina sekä kes-

kusteluareenana. Hallinnon passiivisuus 
on merkinnyt toimeliaiden aktiivisuu-
den nousua, ja tulokset ovat kiitettäviä. 
Tämä on selvä haaste kirkon johdolle. 

Päinvastainen esimerkki on englan-
nin- ja kreikankielinen kansainvälinen 
verkkosivusto, jossa on julkaistu kirkko-
amme ja sen uskottavuutta vahingoitta-
via kirjoituksia. Silloin, kun asioita ei 
tiedoteta aikanaan, vääriä tietoja ei ku-
mota topakasti ja asiat karkaavat netin 
keskustelupalstoille, asiallisen tiedon 
välittämiseksi ei enää ole paljonkaan 
tehtävissä.

Sanotaan, ettei mediaa voi hallita. 
Kannattaa kuitenkin yrittää, mutta aino-
astaan niin, että kirkko itse tarjoaa medi-
alle systemaattisesti viestejä, jotka ovat 
selkeitä ja ymmärrettäviä, avoimia ja 
suoria. Toimiva viestintä on olennainen 
osa hyvää hallintoa. Tiedonkulun hanka-
loittaminen on varmin tapa saada (am-
matti- tai aktivisti)toimittajat etsimään 
kiertotietä. On aivan varmaa, että media 
kaivaa oikean tiedon esiin hyvinkin no-
peasti.

Kasvaminen omaksi itsekseen
Suomen ortodoksisella kirkolla on ainut-
laatuinen asema ortodoksisena, itäisen 
kirkon perinteeseen pohjautuvana kirk-
kona. Samanaikaisesti olemme toinen 
kansallisista kirkoista, joilla on valtiolli-
seen lainsäädäntöön perustuva julkisoi-
keudellisen yhteisön asema. Jos haluam-
me säilyttää nykyisen asemamme, mei-
dän tulee suhtautua toiminnan ja hallin-
non hoitamiseen vakavasti.

Kirkossa saamme kokea taivaan val-
takunnan jo tässä todellisuudessa. Kirk-
ko on perustaltaan täydellinen ja elävä 
Kristuksen ruumis, jossa voimme kokea 
yhteyttä nykyiseen, menneeseen ja tule-
vaan seurakuntaan. Tavoitteenamme on 
jokaisen ihmisen ja koko luomakunnan 
pelastus. Tämä kirkon hengellinen pe-
rusta tuli selkeästi esiin kahdenkymme-
nen vuoden takaisissa näköaloissa. Vii-
mevuotinen strategia pitää syvällistä 
hengellisyyttä itsestäänselvyytenä ja pu-
huu lähinnä jumalanpalveluselämästä ja 
sen yksityiskohdista. Kaiken strategisen 
visioinnin päämääränä voisi kuitenkin 
olla tavoite tulla siksi, mitä jo olemme, ja 
niin meille annetaan kaikki tämäkin 
(Matt. 6:33). 

    Kimmo Kallinen
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ten tämän päivän yhteiskunnallisen, so-
siaalisen ja taloudellisen mullistuksen 
keskellä voimme kirkkojen piirissä oppia 
uudella tavalla diakoniaa, jakamista, lä-
himmäisen rakkautta.” 

Päätöksenteon julkisuus ja viestintä 
Toimiva kirkollinen elämä edellyttää hy-
vää hallintoa. Myös kirkon julkinen ase-
ma edellyttää sitä, että hallinnossa nou-
datetaan hyvän hallinnon periaatteita. 
Institutionaalisen aseman ohella olisi 
hyvä muistaa, että keskus- ja hiippakun-
tahallinto toimii lähes kokonaisuudes-
saan julkisen rahoituksen varassa. Näis-
tä syistä johtuen päätöksentekoprosessi-
en tulisi olla avoimia ja julkisia kaikilla 
tasoilla. 
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5 . Tulevaisuuden kirkkomme

Arkkipiispa Leon mukaan Suo-
men ortodoksisen kirkon ulko-
suhteiden kehitys on suorassa 
suhteessa tasavaltamme kan-

sainvälisen aseman muutoksiin: ”Suo-
men kirkko on kanonisesti yhteydessä 
Konstantinopolin patriarkaattiin, mutta 
samalla historiallisesti ja maantieteelli-
sesti lähellä Moskovan patriarkaattia. 
Henkinen sidos Ekumeeniseen patriar-
kaattiin merkitsee turvaa kuulua Länsi-
Euroopassa ja Amerikoissa vaikuttavaan 
isoon toimijaan. Historiallinen ja maan-
tieteellinen läheisyys Venäjän ortodoksi-
seen kirkkoon tekee Suomen kirkosta 
Moskovan patriarkaatin lähimmän län-
tisen sisarkirkon.” 

Arkkipiispa linjaa kirkkomme ulko-
suhteiden kehitystä siten, että toisen 
maailmansodan jälkeen liikkumatila-
mme oli rajallinen, 1960-luvuilla alkoi 
itsenäisemmän politiikan aika ja 
1990-luvulla kirkkomme on ollut ulko-
suhteissaan täysin vapaa eurooppalai-
nen toimija.

Kirkon viisasta    
verkostoitumista

Arkkipiispa Leo sanoo puheenvuorossaan, 
että Suomen kirkon visioon kuuluu tulevaisuu-
dessa yhä kansainvälisemmin orientoitunut 
ortodoksinen kirkko.

Lyhennelmä 
arkkipiispa Leon 
puheenvuorosta 
Suomen ortodok-
sisen kirkon 
ulkopolitiikasta 
Paasikivi-Seuran 
tilaisuudessa 
Hämeenlinnassa 
22. huhtikuuta.

Moskovan patriarkaatin uusi rooli
Moskovan patriarkaatti oli Venäjän val-
lankumouksen vuoksi ja sitä seuraavien 
uskontovainojen vuoksi 1920- ja 
1930-luvut erossa sekä muista ortodok-
sisista kirkoista että muotoaan etsivästä 
kansainvälisestä ekumeenisesta liikkees-
tä.

Venäjän kirkon paluu ortodoksiseen 
ja ekumeeniseen yhteistyöhön tapahtui 
kylmän sodan poliittisen doktriinin to-
dellisuudessa. Vainojen runtelema kirk-
ko sai uuden mahdollisuuden yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen keskellä toista 
maailmansotaa vuonna 1943, kun Josif 
Stalinin ja kirkon välille syntyi kirjoitta-
maton konkordaatti. Sen mukaisesti sii-
hen asti sosialismin viholliseksi luokitel-
lusta kirkosta tuli yhteiskunnallinen 
kumppani: sodan aikana patrioottisen 
hengen kohottajana ja sodan jälkeen 
Neuvostoliiton ulkopolitiikan viestinvie-
jänä.

Arkkipiispa muistutti, että tässä roo-

lissa Moskovan patriarkaatti lähti toisen 
maailmansodan jälkeen määrätietoisesti 
hakemaan takaisin huomaansa kirkkoja, 
jotka olivat kuuluneet joskus sen vaiku-
tuspiiriin. Tästä syystä myös Suomen or-
todoksisen kirkon asema oli sodan jäl-
keen erittäin vaikea. 

Suomen kirkon asema
Arkkipiispa Leo muistutti, että Suomen 
ortodoksien kanoninen asema oli määri-
telty jo ennen toista maailmansotaa. 
Vuonna 1921 Moskovan patriarkka Tii-
hon oli myöntänyt kirkolle autonomian 
ja kaksi vuotta myöhemmin Ekumeeni-
nen patriarkaatti teki samoin. Jälkim-
mäinen autonomia oli se, johon Suomi 
erityisesti sodan jälkeen tukeutui.

Sodan päätyttyä kesällä 1944 Karjala 
siirtyi jälleen Neuvostoliitolle. Suomi 
menetti myös Petsamon, jonka munkit 
muuttivat Laatokalla sijainneen Kone-
vitsan veljien kanssa Keiteleelle ja myö-
hemmin Heinävedelle evakuoituneeseen 
Valamon luostariin.

Toisen maailmansodan jälkeen uut-
ta liikkumatilaa saanut Venäjän kirkko 
pyrki saamaan valtion tuella yhteyteensä 
vallankumouksen jälkeen irtaantuneet 
kirkot. Näissä aikeissa Suomessa vierail-
lut Leningradin metropoliitta Grigori 
(Tshukov) liitti vuonna 1945 Valamon ja 

Konevitsan luostarit Venäjän kirkon yh-
teyteen. Suomen ortodoksien mukaan 
liittäminen ei ollut pätevä, sillä se vaatii 
kirkolliskokouksen hyväksymisen.

Arkkipiispa Leo totesi edelleen, että 
Moskovan patriarkaatin aikomuksena 
oli saada Suomen ortodoksinen kirkko 

Moskovan
patriarkaatin
aikomuksena oli
saada Suomen
ortodoksinen kirkko 
osaksi Venäjän
ortodoksista
kirkkoa.
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palaamaan osaksi Venäjän ortodoksista 
kirkkoa. Lokakuulla 1945 matkalla, jolla 
metropoliitta Grigori liitti Valamon ja 
Konevitsan osaksi Moskovaa, oli laajem-
mat päämäärät. Metropoliitta Grigori ei 
ollut – koko Moskovan patriarkaatin ta-
voin – laajentumispyrkimyksissään itse-
näinen toimija, vaan Stalinin uskontopo-
litiikan vanki. 

Moskovan liitoskaavailut kuitenkin 
epäonnistuivat, mutta Suomen ja Venä-
jän ortodoksien kanoninen kriisi jatkui 
aina vuoteen 1957, jolloin Venäjän kirk-
ko viimein ilmaisi halunsa normalisoida 
suhteensa. Valamon ja Konevitsan vel-
jestöt palasivat myös Suomen kirkkoon. 

Uusia avauksia
Arkkipiispa Leon mukaan uusi vaihe 
kirkkomme historiassa muodostui, kun 
suhteet Moskovaan olivat kunnossa ja 
voitiin ryhtyä rakentamaan suhteita ete-
lään ja länteen. Niitä johti vuonna 1960 
arkkipiispaksi valittu Paavali. Hän mat-
kusteli naapurimaiden ohella Romanias-
sa, Kreikassa, Bulgariassa ja Yhdysval-
loissa ja tutustui matkoillaan sekä kirkon 
askeettiseen perinteeseen että kirkkojen 
ekumeenisiin suhteisiin. Yhdysvalloissa 

ei ollut enää vain pieni kansalliskirkko 
vaan osa isoa kansainvälistä kirkkoper-
hettä.

Suomen paikka idän ja lännen välis-
sä alkoi kiinnostaa myös Venäjän orto-
doksista kirkkoa 1970-luvulla. Vapaa 
Suomi oli paikka, jossa voitiin tavata 
rautaesiripun takana asuvia ortodokseja, 
lukea Neuvostoliitossa kiellettyä teolo-
gista ja fi losofi sta kirjallisuutta ja haistel-
la muitakin vapaan lännen tuulia. Kai-
ken tämän vuorovaikutuksen kanavaksi 
muodostui vuonna 1953 perustettu orto-
doksisen nuorison maailmanjärjestö 
Syndesmos, jossa suomalaiset ortodok-
sit olivat alusta asti aktiivisesti mukana.

Kirkkopoliittista vääntöä
Syyskuussa 1978 Suomen ortodoksinen 
kirkko joutui kirkkopolitiikan keskiöön, 
kun arkkipiispa Paavali kutsui vierailulle 
Suomeen Pohjois-Amerikan ortodoksi-
sen kirkon (Orthodox Church of Ameri-
ca, OCA) päämiehen metropoliitta Theo-
dosiuksen. OCA oli entinen Venäjän or-
todoksiseen kirkkoon kuuluva hiippa-
kunta, joka sai itsenäisyyden vuonna 
1970. Konstantinopolin patriarkaatti ei 
ollut tunnustanut OCA:n itsenäisyyttä ja 
piti Suomen arkkipiispan kutsua Kons-
tantinopolin Suomella antaman autono-
mia-asiakirjan vastaisena. Konstantino-
polin tulkinnan mukaan tomos-asiakirja 
suo Suomen ortodoksiselle kirkolle oike-
uden sisäiseen itsehallintoon, mutta ul-
kosuhteissa olisi noudatettava Konstan-
tinopolin linjaa. Paavali joutui perumaan 
kutsun.

Paavali kuitenkin suivaantui väli-
kohtauksesta niin paljon, että piti vajaa 
vuosi tämän jälkeen Ruotsin Eskilstu-
nassa esitelmän, jossa hän esitti ratkai-
sumalleja Länsi-Euroopan ja Pohjois-
Amerikan ortodoksisten kirkkojen ha-
jaannukseen. Hän esitti kritiikkiä Eku-
meenista patriarkaattia kohtaan ja sanoi, 
että ortodoksiset kirkot Länsi-Euroopas-
sa ja Pohjois-Amerikassa eivät hyödy 
vaan lähinnä kärsivät Ekumeenisen pat-
riarkaatin kreikkalaismielisestä politii-
kasta.

Arkkipiispa Paavali perusteli näke-
mystään esittelemällä Ruotsin tilannet-
ta. Ruotsiin oli nimitetty joitakin vuosia 
aiemmin ekumeenisen patriarkaatin 
metropoliitta, joka ei puhunut ruotsia ja 
huolehti vain kreikankielisistä seura-

kunnista, mutta esiintyi mustasukkai-
sesti kaikkien Skandinavian ortodoksien 
johtajana.

Paavalin puheenvuoron aikaan Mos-
kovan patriarkaatin liikkumatila oli pie-
ni, joten kritiikkiä itään ei tässä suhtees-
sa tarvinnut esittää. Tähän arkkipiispa 
Leo totesi, että kommunismin kaatumi-
sen jälkeen tilanne on ollut toinen, ja nyt 
voidaan sanoa, että Paavalin kritiikki 
Konstantinopolia kohtaan sopii hyvin tä-
nään myös Moskovan suuntaan.

Suomen kirkko oli 1980-luvulle tul-
taessa joka tapauksessa kasvanut lopulli-
sesti yli kieli- ja kulttuurirajojen. Uudes-
sa tilanteessa kansainvälisiä suhteita ei 
voitu enää rajata pienen piirin linjaa-
maksi ulkopolitiikaksi, koska kanssakäy-
minen laajeni kirkon ylätasolta seura-
kuntien, kuorojen ja kansalaisjärjestöjen 
organisoimiksi ruohonjuuritason suh-
teiksi.

Ortodoksinen kirkko oli jo 1980-lu-
vulla käytännössä samanlaisessa tilan-
teessa, johon Suomi liittyi valtiona vuo-
den 1995 alussa saadessaan EU-jäsenyy-
den.

Kaksi voimakeskusta
Maailma on muuttunut nopeasti, ja se 
näkyy myös ortodoksisen maailman geo-
politiikassa. Ekumeeninen patriarkaatti 
ja Venäjän ortodoksinen kirkko ovat 
2000-luvulla vahvistaneet roolia orto-
doksisen maailman voimakaksikkona. 
Ekumeeninen patriarkaatti pyrkii edel-
leen pitämään kiinni entisestä asemas-
taan ortodoksisen maailman kunniapu-
heenjohtajana (primus inter pares). 
Tuon aseman koko ortodoksinen maail-
ma sille suokin.

Moskovan patriarkaatin tilanne on 
sen sijaan muuttunut. Kirkon ja Kremlin 
yhteistyön muodoiksi on julkisestikin to-
dettu pyrkimys palauttaa entisen Neu-
vostoliiton alueiden lisäksi myös muilla 
alueilla toimivia hiippakuntia ja seura-
kuntia takaisin Moskovan patriarkaatin 
yhteyteen. Tämä prosessi on ollut nähtä-
vissä erityisen selvästi Isossa-Britanni-
assa ja Ranskassa.

Moskovan uusi itseymmärrys
Moskovan patriarkaatin käsitys Venäjän 
kirkon vaikutuspiiristä on artikuloitunut 
2000-luvulla uudella tavalla. Vaikka 

suhteiden läheneminen merkitsi opiske-
lijavaihdon alkamista. Yhdysvaltain jäl-
keen opiskelijavaihto käynnistyi myös 
Venäjän kirkon kanssa.

Kansainväliset suhteet alkoivat tuot-
taa 1970-luvulle tultaessa tulosta myös 
kotimaassa. Kansainvälistyminen mer-
kitsi ennakkoluulojen hälvenemistä, ja 
samalla käsitys ortodoksisuudesta Suo-
messakin muuttui. Ortodoksinen kirkko 
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lisenä paikalliskirkkona haluamme ko-
rostaa, että ortodoksisen kirkon oikea 
kasvusuunta on pienten yhteisöjen vah-
vistamiseen päin. Tarkoitan tällä sitä, 
että seuraamme yhteiskunnallista kehi-
tystä ja hyväksymme sen, että vaikka 
kirkko on historiallisesti hierarkkinen, 
on sen uskottava pienten ja erilaisten yh-
teisöjen kasvuun.”

Arkkipiispan mielestä tässä asiassa 
Suomen ortodoksinen kirkko voi olla 
myös itse esimerkki isommille. Varhai-
nen ortodoksinen kirkkokäsitys ei tunne 
patriarkaatteja vaan paikallisyhteisöjä, 
ja sen mukaan jokainen paikallisyhteisö 
on myös kirkon universaaliuden tae. 
Hän sanookin: ”Seurakunta Lontoossa, 
Luandassa, Buenos Airesissa tai Tukhol-
massa ei ole ensisijaisesti osa patriar-
kaattia vaan itsessään kuva kirkon täyte-
ydestä. Suomen ortodoksisen kirkon pa-
nos kansainvälisessä ortodoksisessa 
kanssakäymisessä lähtee liikkeelle tästä 
periaatteesta. Pidämme mahdottomana 
ajatusta, että Berliinin, Washingtonin tai 
Oslon ortodoksien asioista päätettäisiin 
muualla kuin näissä kaupungeissa.”

Viisasta verkos-
toitumista
Vaikka hyvät suh-
teet vanhoihin ja 
suurin patriar-
kaatteihin Kons-
tantinopoliin, 
Aleksandriaan, 
Antiokiaan, Jeru-
salemiin ja Mos-
kovaan ovat Suo-
men ortodoksisel-
le kirkolle tärkei-

Moskova tunnustaa Konstantinopolin 
aseman, puhuu se itsestään monikansal-
lisena paikalliskirkkona. Tämä merkit-
see sitä, että Moskovan patriarkaatin 
alue käsittäisi myös Euroopan Unionin, 
koska esimerkiksi Viro, Latvia ja Liettua 
ovat patriarkaatin kanonista aluetta.

Venäjän ortodoksisen kirkon mu-
kaan monikansallisen Moskovan patri-
arkaatin kanoninen alue ulottuu tulevai-
suudessa myös niihin maihin, joihin 
suuntautuu muuttoliikettä patriarkaatin 
perinteiseltä alueelta, eli Venäjältä, Val-
ko-Venäjältä 

Hiertävät tulkinnat
Arkkipiispa Leo painotti, että Moskovan 
tulkinnat kanonisesta alueestaan hiertä-
vät kuitenkin suhteita lähes kaikkiin 
muihin paikalliskirkkoihin, myös Suo-
meen. Arkkipiispa Leo sanoo painok-
kaasti, että ”me jaamme sekä Konstanti-
nopolin patriarkaatiin että Vatikaanin 
näkemykset siitä, että Moskovan patriar-
kaatin kulttuuri- ja kansalliskriteereistä 
lähtevä kirkkokäsitys on harhaoppi.” Tä-
hän hän lisää: ”Muiden paikalliskirkko-
jen tavoin myös Suomen ortodoksinen 
kirkko katsoo, että Moskovan moderni 
tulkinta kanonisesta alueestaan on mo-
nessakin mielessä Kremlin kansallismie-
lisen ideologian läpitunkemana, koska 
Moskovan patriarkaatti vastustaa kii-
vaasti katolisen kirkon tai muiden orto-
doksisten paikalliskirkkojen toimintaa 
entisen Neuvostoliiton alueella.”

”Suomen ortodoksisen kirkon ulko-
politiikka nojaa pragmatiaan, jonka kes-
kiössä ei ole haikailua paluusta sen pa-
remmin Bysantin kuin Venäjänkään im-
periumin yhteyteen. Pienenä kansainvä-

tä, pitää arkkipiispa Leo meille viisaana 
toimintana verkostoitumista myös sa-
mantyyppisten pienten kirkkojen kans-
sa.: ”Tässä mielessä suhteita on tärkeä 
vahvistaa erityisesti Euroopan unionin 
alueella toimivien ortodoksisen kirkko-
jen ja hiippakuntien välillä. Tšekin ja 
Slovakian, Puolan tai Kyproksen kirkot 
voivat olla tulevaisuudessa yhä merkittä-
vämpiä kumppaneita, samoin hiippa-
kunnat Brittein saarilla, Ranskassa tai 
Skandinaviassa. Suhteiden lähtökohtana 
on erityisesti samanlainen toimintakult-
tuuri, jossa ortodoksiset arvot elävät 
vuorovaikutuksessa länsimaisen demo-
kratian pelisääntöjen kanssa.”

Kirkon autonomian alkuvuosikym-
meninä kirkollinen identiteettimme oli 
tuon ajan yhteiskunnallisesta tilanteesta 
johtuen suomalaiskansallinen. Kansalli-
sen yhteenkuuluvuuden henki hallitsi 
kirkon profi ilia myös toista maailmanso-
taa seuranneen evakkotaipaleen jälkeen. 
Arkkipiispa Leo sanoo, että nyt Suomen 
ortodoksisen kirkon henkinen arvopohja 
on muuttumassa: ”Valtakunnallinen 
kulttuuri-ilmaston muutos on näkynyt 
myös ortodoksisessa kirkossa. Yksi kes-
keinen haaste tulevaisuudessa on toi-
mintaympäristömme henkinen laajenta-
minen. Kuluneina vuosikymmeninä 
aloitettu maahanmuuttajatyö on ollut tä-
hän asti eriytynyt saareke kirkon toimin-
taa. Nyt identiteetin perustaksi on nou-
semassa uudestaan sata vuotta sitten 
Suomessa vaikuttanut monikielinen- ja 
kulttuurinen kirkko.”

Suomen kirkon visioon kuuluu tule-
vaisuudessa yhä kansainvälisemmin 
orientoitunut ortodoksinen kirkko, hiip-
pakuntineen ja seurakuntineen. ”Uskossa 
se on kuitenkin yhtä koko ortodoksisen 
maailman kanssa”, hän totesi lopuksi.  

  Arkkipiispa 
Leo ortodok-
sisten kirkkojen 
päämiesten 
kokouksessa 
Konstantinopo-
lissa lokakuussa 
2008. 

               OT
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Jälleenrakennuskauden mittaan 
eli 1950- ja 1960-lukujen kulues-
sa ylidiakoni Leo Kasanko toi-
mi valtion jälleenrakennustoimi-

kunnan asiantuntijana. Ylidiakonin vel-
vollisuuksiin kuului myös kirkollisten 
esineiden varaston hoitaminen, mikä so-
tien jälkeen ei ollut suinkaan pieni tehtä-
vä, koska sitä kautta kulkivat sodan ja-
loista evakuoidut jumalanpalvelusesi-
neet, ikonit ja kirkkotekstiilit. Jälleenra-
kennuspyhäköiden valmistuessa Kasan-
ko laati niitä varten sisustussuunnitel-
mat ja valitsi tarvittavan kaluston. 
Kasanko noudatti tässä lakia (26/50) ja 
asetusta (214/50) Suomen ortodoksisen 
kirkkokunnan jälleenrakentamisesta. 
Niiden mukaan kaikki luovutetun alueen 
seurakunnissa ollut kirkollinen irtaimis-
to tuli käyttää uusien kirkkojen ja ruko-
ushuoneiden kalustamiseen.

Jokaisessa kirkossa valamolaista 
omaisuutta
Jälleenrakennuksen edetessä huomat-
tiin, että tavaraa tarvittiin lisää. Maalau-
tettiin uusia ikoneita, ommeltiin tekstii-
lejä ja valmistettiin kirkkoesineitä. Pian 
kirkollishallituksen huomio kääntyi Hei-
näveden Papinniemeen sijoittuneen Va-
lamon luostarin omaisuuteen, jota oli 
paljon enemmän kuin veljestö Uudessa 
Valamossa tarvitsi. Luostarista oli an-
nettu kalustoa papiston käyttöön aina 
siirtolaisuuden alkuajoista lähtien. Myös 
monet seurakunnat olivat suoraan kään-
tyneet sen puoleen. Ilmeisesti ”kanoni-
sena kriisinä” tunnettu ajanjakso vuosi-
na 1945–1957 loi kitkaa kirkollishallituk-
sen ja Valamon luostarin välille tässäkin 
asiassa, ja vasta 1950-luvun loppupuo-
lella luostari myöntyi luovuttamaan esi-
neistöään suuremmassa määrin jälleen-
rakennustarkoituksiin. 

Ylidiakoni Kasanko kävi moneen ot-
teeseen tutkimassa tuolloin vielä pak-
kauslaatikoissa odottanutta tavaraa ja 
antoi siirtää suuret määrät ikoneita, kir-
joja, tekstiilejä ja muita jumalanpalve-

Kulttuuriperintömme problematiikkaa

Kuka omistaa
kirkollisen esineistömme?

Katariina Husso
herättelee keskustelua 

sotien jälkeisenä jälleen-
rakennusaikana kirkko-

museoon ja ympäri Suo-
men seurakuntia 

hajautetun kirkollinen 
omaisuuden oikeista 

omistajista.

lusvälineitä Kuopioon. Kuopiosta niitä 
vuorostaan siirrettiin seurakuntiin ym-
päri Suomea. Onkin arvioitu, että jokai-
sessa kirkossamme on valamolaista 
omaisuutta. 

Nämä 1950- ja 60-lukujen toimet 
synnyttivät monia ennalta arvaamatto-
mia ongelmia. Kirkollishallituksen ja Ka-
sangon toiminta kumpusi sodanjälkei-
sestä todellisuudesta ja heijasti tuon ajan 
asenne- ja ajatusmaailmaa. Valamon 
historian ajateltiin päättyvän vanhan 
veljestön siirtyessä tuonilmaisiin. Ku-
kaan ei tuolloin näytä miettineen toisen-
laisia tulevaisuudennäkymiä. Muuta ei 
voi päätellä siitä, että Valamon johto-

kunnan annettua suostumuksensa kirk-
kokalustonsa käyttöön esinesiirtojen yh-
teydessä ei sovittu juridisen täsmällises-
ti, olisiko kyseessä tavaran lahjoitus, de-
ponointi (talletus) vai laina. Kirkollishal-
litus teki päätöksiään (sehän oli ottanut 
päätösvallan luostarin taloudellisista 
asioista muutenkin 1960-luvulla), ja esi-
neistöä kulkeutui huomattava määrä 
paitsi seurakuntapyhäkköjä koristamaan 
myös kirkkomuseon kokoelmiin.

Kuopion ikonikiista
Jälleenrakennuskauden ratkaisut olivat 
kaikkea muuta kuin yksiselitteisiä, ja ne 
nostavat nykyäänkin esiin niin eettisiä, 
taidehistoriallis-museologisia kuin juri-
disiakin kysymyksiä. Näin tapahtui esi-
merkiksi viime vuonna, kun Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan Pyhä Kolmi-
naisuus Haatalan rukoushuoneesta kon-
servoitiin Valamon konservointilaitok-
sessa. Konservoinnin tuloksena paljas-
tui, että kyseessä oli taidehistoriallinen 
harvinaisuus, ikonimaalari Lavrentij 
Tufanovin työ 1700-luvun alusta. Ke-
sällä 2009 ikoni asetettiin näytteille Or-
todoksiseen kirkkomuseoon, mutta 
näyttelyn jälkeen Pyhä Kolminaisuus ei 
palannutkaan syrjäiseen tšasounaan. 
Kirkkokunnan tiedotussivuilta saatiin 
kohta lukea, että kirkollishallitus oli 
päättänyt sijoittaa ikonin Ortodoksisen 
kirkkomuseon kokoelmiin. Päätös herät-
ti tyrmistystä ja hämmennystä, ei vähi-
ten Kuopion seurakunnassa, joka oli hoi-
tanut ikonia omaisuutenaan aina 
1960-luvulta saakka ja järjestänyt sen 
konservoinnin pari vuotta aikaisemmin. 
Tammikuussa 2010 kirkollishallitus pe-
rui päätöksensä seurakunnan vaatimuk-
sesta, mutta asian käsittely ei taida jäädä 
tähän. 

On ollut vain ajan kysymys, milloin 
kulttuuripoliittinen ongelmavyyhti vala-
molaisen omaisuuden kierrätyksestä 
nousee esille. Haatalan Pyhä Kolminai-
suus oli nimittäin evakuoitu Valamon 
luostarista. Se siirtyi ensin Heinävedelle 
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Kirkkokuorokulttuurin loppu?

1900-luvun seurakuntien musiikkielämän ytimen muodosti – ja useimmissa seura-
kunnissa edelleen muodostaa – kirkkokuoro. Me kanttorit usein keskustelem-

me siitä, missä seurakunnissa on hyvä tai mukava kuoro. Toisaalta useimmat kollegani valit-
televat sitä, että kuoroon on hankala löytää nuoria, lahjakkaita laulajia. Onko 
kirkkokuorokulttuuri tiensä päässä?

Koko kirkkokuoroperinne nykyisessä muodossaan lienee luterilaista vaikutusta. By-
santtilaista musiikkia käyttävissä kirkoissa laulusta vastaavat yleensä kaksi palkattua laulajaa, 
jotka saattavat joskus tuoda mukaansa kliirossille myös oppilaitaan. Venäjällä suuremmissa 
kirkoissa taas on totuttu palkattuihin kuoroihin.

Jos tarkasti ajatellaan, koko kirkkokuoroperinne ei ole kanonisen tradition mukaista. 
Kanoneissa määritellään, että kirkossa saavat laulaa vain vihityt laulajat. Laulajilta siis edelly-
tettiin koulutusta. Tähän vihittyjen laulajien ryhmään eivät mahdu esimerkiksi ei-ortodoksit, 
mutta nykyään seurakunnissamme monissa kuoroissa laulaa myös toisuskoisia. Naisia ei 
voida vihkiä laulajiksi – mutta korvaisiko nykyinen teologinen ja musiikillinen kanttorikou-
lutus tuon vihkimyksen tuoman “pätevyyden”? Miten sitten on tavallisten naiskuorolaisten 
laita? Voiko täysin “maallikko” ylipäätään laulaa kirkossa?

Kirkkokuorot tuntuvat elävän monin paikoin vain tekohengityksellä. Kansa vääristelee 
naamojaan epävireisen laulun takia, eikä rukouksen henki pääse uskovien sydämiin. Interne-
tin keskustelupalstoilla kritisoidaan radiopalvelusten laulullista osuutta. On siis syytä kriit-
tisesti tarkastella kirkkokuoroja ja niiden jäsenien edellytyksiä sekä etsiä niille mahdollises-
ti vaihtoehtoja. Tähän asti kirkossamme ei ole käyty näin perinpohjaista keskustelua 
kirkkolaulun luonteesta, vaan debattia on käyty lähinnä laulettavien sävelmien ja kanttori-
koulutuksen ympäriltä. Kirkkokuoro tuntuu olevan itsestäänselvyys, johon jokaisen kantto-
rin on tyydyttävä omassa seurakunnassaan.

Suurimmissa seurakunnissamme voitaisiin hyvin budjetoida määrärahoja myös kirkko-
laulajien palkkaamiseen kanttorin lisäksi. Tätä järjestelmää on usein kritisoitu siitä, että sil-
loin laulajat eivät tule oikeista motiiveista jumalanpalvelukseen. Tämä totuus on kovin kär-
jistetty: tällä periaatteella kanttorimmekin olisivat kirkoissa vain rahan perässä, papeista ja 
vahtimestareista puhumattakaan. Kyse on siitä, että annetaan laulajille jotain vastineeksi 
myös jumalanpalvelusten ulkopuolelle ulottuvasta työpanoksestaan seurakunnan hyväksi. 
Jos laulajille maksettaisiin pienikin korvaus, olisi heillä myös mahdollisuus valmistautua ju-
malanpalveluksiin paremmin.

Joissain seurakunnissa kirkkokuorot tuntuvat toimivan hyvin ja niiden musiikillinen ja 
hengellinen anti on korkealaatuista. Tästä tilanteesta ei voi kuin olla kiitollinen. Mutta mikä 
olisi sopivin ratkaisu seurakuntiin, joissa kanttori useimmiten joutuu laulamaan palvelukset 
yksin? Musiikillinen ratkaisu tähän ovat yksiääniset melodiat, joita kanttori voi laulaa yksin 
tai muutaman avustajan kanssa. Erityisen paljon pienemmissä seurakunnissa kanttori voisi 
keskittyä omaan kirkkomuusikkouteensa ja kansan opettamiseen. Varhaisessa kirkossa ta-
pana usein oli, että soololaulaja tai pieni ryhmä esitti virtuoosiset osat, kun taas kansa tuli 
mukaan yksinkertaisemmissa kertosäkeissä. Kansan osallistuminen kirkkolauluun antaa us-
koville mahdollisuuden syvempään palvelukseen osallistumiseen, mutta toisaalta jumalan-
palveluksessa myös tiettyinä hetkinä toimitus saa ansaitsemansa kauniin musiikillisen asun.

Kirkkokuoroista ja kanttorin roolista keskustelemisen soisi laajentuvan koko kirkon 
tasolle ja myös kanttorikunnan ulkopuolelle. Toivoisin, että valtakunnallisissa yhteistapahtu-
missa tarjottaisiin muitakin musiikillisen osallistumisen vaihtoehtoja kuin sekakuorolle tar-
koitettu neliääninen musiikki: monessa seurakunnassa kun tämä on hädin tuskin toteutet-
tavissa. 1900-luvun totutuille toimintatavoille on tarvittaessa etsittävä korvaavia ratkaisuja.

     Jaakko Olkinuora

ja sitten Kuopioon kirkollisten esineiden 
varastoon jälleenrakennuspyhäköiden 
sisustamisessa käytettäväksi. Korostet-
takoon tässä, että vaikka Valamon, kuten 
myös Konevitsan ja Petsamon luostarei-
den kalustoa käytettiin kuin kirkkokun-
nan omaisuutta, ne eivät jälleenraken-
nuslainsäädännön perusteella kuuluneet 
tuohon kokonaisuuteen. Tästä seuraa 
tietysti kysymyksiä. Omistaako Valamon 
luostari edelleen nyt hajallaan olevan 
omaisuutensa? Vai onko omistusoikeus 
jossain vaiheessa siirtynyt seurakunnil-
le? Vai kenties kirkollishallitukselle?

Arvostuksen jyrkkä muutos
Omistajuuteen liittyvien seikkojen ohel-
la varsin paljastavaa on ikoneiden koh-
dalla tapahtunut arvojen ja arvostusten 
dramaattinen muutos. Kun Tufanovin 
Pyhä Kolminaisuus riippui Haatalassa, 
kukaan ei tiennyt sen tekijästä, eikä iko-
ni liene herättänyt sen paremmin mu-
seoväen kuin kirkollishallituksenkaan 
mielenkiintoa. Konservoinnin ja tutki-
muksen myötä sen taidehistoriallinen ja 
museologinen arvo nousivat yhtäkkiä 
siinä määrin, että Pyhä Kolminaisuus 
haluttiin irrottaa liturgisesta ympäris-
töstään ja sijoittaa museokokoelmiin. 

Jokaisen sukupolven on määriteltä-
vä oma suhteensa historiaan ja kulttuu-
riperintöön, ja siksi jälleenrakennus-
aikana kirkkomuseoon ja ympäri Suo-
men seurakuntia hajautettu kirkollinen 
omaisuus taas haastaa pohtimaan kult-
tuuripoliittisia arvoja ja linjauksia. Pari 
vuosikymmentä sitten Uudessa Vala-
mossa kokoontunut hallintoväen, papis-
ton ja tutkijoiden joukko keskusteli suh-
tautumisesta jälleenrakennuksen ajan 
taiteeseen ja mahdollisuuksista säilyttää 
se alkuperäisillä paikoillaan rukoushuo-
neissa. Vastaavanlainen keskustelu olisi 
taas paikallaan. On myös syytä muistaa, 
että talvi- ja jatkosodan aikana evakuoi-
tu omaisuus odottaa edelleen systemaat-
tista inventointia ja tutkimusta. Varmaa 
on, ettei Haatalan Pyhä Kolminaisuus 
ole ainoa jälleenrakennuskauden pyhä-
köiden aarre. 

  Katariina Husso

FM Katariina Husso valmistelee taidehistorian 
väitöskirjaa otsikolla ”Esineellisen kulttuuri-
perinnön politiikkaa ja topografi aa Suomen 
ortodoksisessa kirkossa 1920–1980-luvuilla”. 

MuK, TM Jaakko Olkinuora
on bysanttilaisen musiikin opettaja.

Kirjoittajalle on myönnetty Fevronia Orfanoksen stipendirahas-
ton 10 000 euron apuraha Kreikassa tapahtuvaan ortodoksista 
kirkkomusiikkia koskevaan väitöskirjatyöhön. 
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Edellinen mittava esittely kir-
kostamme on jo 30 vuoden ta-
kaa, isä Ambrosiuksen ja 
Markku Haapion toimitta-

ma hakuteos Ortodoksinen kirkko Suo-
messa (1979). Uusi teos on paitsi edeltä-
jäänsä suppeampi, myös luonteeltaan 
tyystin toisenlainen.

Viisihenkinen työryhmä on halun-
nut kirjaansa runsaan informaation si-
jaan kokemuksellisuutta ja kattavuuden 
sijaan syvyyttä. Tavoitteena on ollut 
eräänlainen matkakirja, jonka mukana 
lukijaa kuljetetaan ortodoksisuuden kar-
jalaisilta juurilta evakkotietä pitkin eri 
puolille kotoista kirkkoamme. 

Kirjan artikkelit on nimetty ikku-
noiksi, joista ensimmäisestä kurkiste-
taan kristillisen kirkon olemukseen ja 
ortodoksien rooliin perinteenkantajina. 
Riina Nguyen sivuaa siinä yhteydessä 
myös kirkon ihanteiden ja todellisuuden 
välisiä ristiriitoja.

”Rehellisyyden nimissä on myös 
myönnettävä, että arjen kiemuroissa 
kirkko ja seurakunta eivät välttämättä 
tunnu taivaalta maan päällä”, Nguyen 
kirjoittaa. Hän muistuttaa, että yhteisöl-
liset ongelmat eivät ulotu kirkon ole-
mukseen vaan ne nousevat ennen muuta 
ihmisten keskeneräisyydestä.

Erilaisia ikkunoita
Kirjan toinen ikkuna avautuu Ilomant-
siin, Suomen vanhimpaan ortodoksiseen 
seurakuntaan, jota kirjoittajat luonneh-
tivat perinteen erityiseksi kantajaksi ja 

M
A

A
H

E
N

K
I O

Y

Kurkistuksia kirkon 
elämään

12 ikkunaa ortodoksisuuteen 
Suomessa. Pekka Arvola ja Tuomas 
Kallonen (toim.), 2010. 194 s.

Suomalaisesta ortodoksisuudesta ei ole aikoihin ollut 
saatavilla kuvitettua yleisesitystä, joka palvelisi ennen 
muuta kirkkoon tutustujia. Nyt puutetta korjaamaan on 
tullut OKJ:n julkaisema ja Maahengen kustantama tyylikäs 
teos 12 ikkunaa ortodoksisuuteen Suomessa. 

jatkajaksi. Ortodoksisuus tuli Suomeen 
idästä ja elää siellä vahvana, sillä Ilo-
mantsin 6 100 asukkaasta 17 prosenttia 
on ortodokseja.

Kirkon katolinen olemus ulottuu 
myös aivan konkreettisella tavalla raja-
seurakuntaan, sillä sitä luotsaa kreikka-
laissyntyinen nuori isä Ioannis Lamp-
ropoulos. Hän on ensimmäinen kirk-
koherraksi valittu maahanmuuttaja lä-
hes puoleen vuosisataan ja on raivannut 
tietä muillekin.

Monille luterilaisille lienee yllätys, 
kuinka kansainvälinen ortodoksiyhteisö 
Suomessa tällä hetkellä on. Kyse ei tie-
tenkään ole historiallisesti uudesta ilmi-
östä vaan maahanmuuton myötä lisään-
tyneestä kulttuurien kirjosta, joka näkyy 
kiitettävällä tavalla myös tämän teoksen 
sivuilla.

Vanhat venäläisyhteisöt esimerkiksi 
Vaasassa ja Tampereella edustavat var-
haisempaa kirjoa, johon siirtokarjalaiset 
ovat tuoneet oman lisänsä. Seurakuntien 
väestö alkoi kasvaa kuitenkin vasta kirk-

koon liittyjien myötä 1980-luvulla. Lä-
hes viidennes kirkon nykyisistä jäsenistä 
onkin liittynyt kirkkoon aikuisiällä.

Teoksessa avataan ikkunoita myös 
Kajaanin ja Helsingin seurakuntien elä-
mään, molempiin luostareihimme, kir-
kollishallitukseen sekä teologiseen kou-
lutukseen Joensuussa. Kiinnostavana 
yksityiskohtana mainitaan, että Vala-
mon opiston ikonikurssilaisista peräti 
80–90 prosenttia on muita kuin orto-
doksisen kirkon jäseniä. 

Myös ortodoksiuskoisen kolttakan-
san historia sekä maahanmuuttajien 
seurakuntaelämä ovat saaneet sijansa 

teoksessa. Kolttien osalta 
kerrotaan, että heitä elää 
Suomessa tätä nykyä noin 
700, joista kirjan mukaan 
peräti 600 asuu pääkau-
punkiseudulla. Ehkäpä 
heille pitäisi toimittaa li-
turgia omalla kielellään 
useammin kuin kerran 
vuodessa!

Säröistä vaietaan
Takakannessa luvataan, 
että ”teos tuo esille myös 
säröjä, kirkon elämän ki-
pukohtia ja jännitteitä”. 
Ne on kyllä pääosin kät-

ketty rivien väliin ja monista kivuista kir-
jassa vaietaan. Esimerkiksi kanonien on-
gelmallisesta tulkinnasta on turha etsiä 
ajankohtaista luettavaa. 

12 ikkunaa ortodoksisuuteen Suo-
messa on kauttaaltaan sujuvasti kirjoi-
tettu ja Maahengen tapaan tasokkaasti 
taitettu. Teoksen englanninkielinen lai-
tos ilmestyy kesäkuussa, ja sitä kelpaa 
viedä myös tuliaisiksi ulkomaille ja lah-
joittaa ulkomaisille vieraille.

Vielä on kirjoittamatta ainakin yksi 
kirja ortodoksisuudesta Suomessa tai 
suomalaisesta ortodoksisuudesta, joksi 
sitä joskus tahattomastikin kutsutaan. 
Nimittäin pamfl etinomainen teos, jossa 

myös kipukoh-
dat tuodaan 
avoimeen kes-
kusteluun. Mah-
taisiko OKJ jul-
kaista sellaista?

 
  Mikko   
Junes

Kirjallisuuden tarkastelua
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Patriarkka Bartolomeos osoittaa, 
etteivät ainoastaan luonnon 
monimuotoisuutta tai ilmastoa 
koskevat ongelmat vaadi meiltä 

täyskäännöstä, vaan myös köyhyys, työt-
tömyys, rauha ja eri kulttuureista olevien 
kohtaamiset. Ongelma on ratkaistavissa 
erityisesti rikkaiden valtioiden ja niiden 
kansalaisten ahneuteen perustuvan ole-
misen tavan muutoksella. Sen perus-
edellytyksenä on kaikissa yksityiskoh-
dissaan planeettamme näkeminen yl-
häältä tulleena lahjana. 

Mysteerin kohtaaminen on yhteis-
työhakuisen johtajan puhetta. Ortodok-
sisen maailman johtajana hän sekä so-
veltaa kirkkomme uskoa suhteessa maa-
ilman muuttamiseen että tekee Koraania 
tunnetuksi myönteisen kuuntelemisen 
hengessä. Ilman opillisia varauksia hän 
käy eri katsomuksia edustavien kanssa 
avointa vuoropuhelua. Patriarkka on to-
teuttanut jo pitkään sitä, mitä Kanava-
lehdessä (6/2009) kansalaisten mukaan 
saamiseksi kaivataan: johtajuutta maail-
manlaajuisen yhteishengen luomiseksi. 

Olemisemme tavan muuttamisessa 
patriarkalla ei ole kaikkea suuremmasta 
erotettuja erilliskysymyksiä. Persoonal-
linen Jumala kutsuu ihmiskuntaa ja 
kaikkea planeetallamme olevaa kirkas-
tumiseen ja pyhyyteen. Hengellinen tie 
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on yhteydessä aineelliseen maailmaan. 
Siksi kertomukset paratiisin alkutilasta 
ja syntiinlankeemuksesta sekä Jumalan 
ihmisluonnon omaksumisesta eli Jee-
suksesta Kristuksesta ovat keskeisiä läh-
tökohtia ja paluupisteitä. Tunnustautu-
misemme pyhään kolmiyhteiseen Juma-

laan on perusta varauksettomalle moni-
naisuuden kohtaamiselle. 

Mysteerin kohtaamisesta
Suomalaisessa ilmapiirissä kirjan otsik-
kona mysteeri ei ole väestön valtavirtoi-
hin vetoavasti rakennettu, vaikka kirjan 
sisällössä on sitä, mikä askarruttaa ketä 
tahansa. 

Mysteeri kuuluu ortodoksiseen sa-
nastoon. Kuitenkin yleiskielen merkityk-
sessä otsikko olisi maailmankuvan tasol-
la ymmärrettävissä, koska ihmisen ja 
maailmankaikkeuden tieteen menetel-
min tutkimisen mahdollisuudesta huoli-
matta ihminen kokee, että niin hän kuin 
kosmoskin ovat mysteereitä eli kuuluvat 
yksiselitteisesti kuvaamattomaan alku-
tekijään. Tässä taustassa patriarkan väi-
te kaiken alkutekijään viittaavan mystee-
rin kohtaamisen vaikutuksen mahdolli-
suudesta olemisemme tavan muuttami-
selle on yleistajuinen: ”Uskonnon voi-
daan sanoa olevan kaikkein voimakkain 
ja vaikutusvaltaisin voima koko maail-
massa.” Sisällöllisesti ja toiminnallisesti 
tämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on in-
noitusta pyrkiä kohti elämää antavaa ja 
elämän pelastavaa Jumalan rakkautta. 

Tunnetusti patriarkan kantaa uskon 
positiivisessa merkityksessä muuttavas-
ta voimasta vastustetaan myös funda-
mentalistisin ja uskon loppua toivovin 
piirtein. Professori Kari Enqvistin 
provokatiivinen luonnehdinta uskon-
nosta virukseen rinnastettavana oireyh-
tymänä ei ole poikkeus (HS 24.12.09). 
Kysymyksessä ei ole vain suomalainen 
ilmiö, vaikka patriarkka on havainnut 
globaalissa politiikassa muutakin. Koko-
naisuutena katsoen meikäläinen media-
keskustelu uskonnosta ja jopa kirkosta 
sisältää myös asenteista riisuttuja pu-
heenvuoroja. Nykyihmisellä on tapansa 
lähestyä mysteeriä. Patriarkalle mysteeri 
on se pyhä hetki tai tila, jossa kohtaam-
me transsendentin Jumalan. 

Kieltämättä mysteeristä vieraantu-
misella on näkemyksellisyydessämme 
vuosisataiset juurensa. Hylätessään 
luostarihurskauden luterilaisuus samal-
la syrjäytti sekä mysteerin että askeetti-
suuden ja alkoi tähdentää yksipuolisesti 
järkeä ja tieteellistä oppineisuutta sekä 
yleistä valtion määrittelemää hyötyä. 
Toisaalta Pentti Linkolan valitsema 

On toinen tapa
toimia

FT, TM Esko Nikander kirjoittaa, 
että Hänen Pyhyytensä Kons-
tantinopolin ekumeeninen 
patriarkka Bartolomeos on 
teoksellaan Mysteerin kohtaami-
nen astunut suomalaisen maail-
mankatsomuksellisen ja yhteis-
kunnallisen keskustelun 
keskiöön. Näin siitä huolimatta, 
että patriarkka puhuu maail-
manlaajuiselle lukijakunnalle. 

Patriarkka Bartolomeos, 
Mysteerin  kohtaaminen 
Ortodoksinen usko nykymaail-
massa. Maahenki 2009, 295.
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elämäntapa sekä puheensa synnistä ja 
pyhästä (UPM Metsä 3/09) kertovat, et-
tä meissä kansakuntana yhä on jäljellä 
kosketusta mysteeriin ja sen mukana 
luontoon vastuullemme annettuna lah-
jana. 

Uskonto tulevaisuuden rakentajana
Patriarkka ei selosta, miten ihmiskun-
nan tai edes kirkon uskovaisten tulisi 
kantansa yksittäisessä tapauksessa rat-
kaista:” Ortodoksinen kirkko ei pyri ot-
tamaan … moraalisissa ja yhteiskunnal-
lisissa kysymyksissä kantaa suuntaan tai 
toiseen … Kirkko pyrkii sen sijaan koros-
tamaan kaikissa olosuhteissa ihmisper-
soonan pyhyyttä, joka on luotu Jumalan 
kuvaksi ja kaltaisuudeksi.”

Yksityiskohtaisista vastauksista so-
siaalisiin ja moraalisiin kysymyksiin pi-
dättäytyminen ei tarkoita kirkolle anne-
tun tehtävän väistämistä olla maailman 
suolana, valona ja hapatteena. Niin ra-
sismin kohtaamisessa kuin maailman 
menossa yleisemminkin kirkon tehtävä 
ei ole mukautua vaan muuttaa maail-
maa:” Perimmäisenä päämääränä ei ole 
tehdä kompromisseja tämän maailman 
kanssa, vaan pitää esillä lupausta toisen-
laisesta tavasta nähdä, elää ja toimia.” 
Patriarkan kirkollisuus näyttäytyy luki-
jalle vastakulttuurisena voimana eikä ih-
misten miellyttämisenä, mikä kansan-
kirkkomallissa ei tule olemaan kivutonta 
edes meidän kirkkokunnassamme. 

Professori, kansanedustaja Erkki 
Pulliainen näkee samansuuntaisesti 
patriarkan kanssa kirkon tehtäväkentän 
ja sen harmonisen suhteen tieteen teki-
jöihin ja poliittisiin päättäjiin (2009). 
Tieteen tehtävä on esittää perusteet ja 
mekanismit. Poliitikoille kuuluu lainsää-
däntövalta ja valvonnan järjestäminen. 
Kirkon ja uskonnon osana on luoda maa-
perää tarpeellisten toimien näkemiselle 
oikeina. Pulliaisesta poiketen patriarkka 
korostaa kirkon suvereniteettia olla alis-
tumatta valtiolle. 

Tulevaisuudesta patriarkka ja Pulli-
ainen ovat erityisen yksimielisiä. Pulliai-
sen mukaan: ”Mitä useampi ihminen 
putoaa köyhyysloukkuun, sitä suurem-
paan rooliin maapallon kirkkokunnat 
tulevat avun neutraaleina jakajina ja 
henkisen tuskan lieventäjinä.” Kuin vah-
vistaen tätä patriarkka toteaa: ”Uskon-
non osaksi jää reagoiminen maailman 
köyhien, heikkojen ja vähäosaisten tar-
peisiin.” Toisin kuin muutama sata vuot-
ta sitten korkeasti oppineet valitusfi loso-
fi t ajattelivat, uskonnolle on asemoitu-
nut tehtävänsä muutosvoimana nyky-
maailmassa. 

Maailman kirkastuminen ja pyhittä-
minen edellyttävät patriarkan mukaan 
sitä, ettei uskonto peräänny julkisuudes-
ta eikä vetäydy nykyhetkestä erilleen. Il-
man uskonnon tuomaa vastakulttuurista 
voimaa muutosvirrat jäävät moraaliseen 
tyhjiöön ja rakentuvat taloudellisille te-
kijöille. Ilman maailman kirkastamiseen 
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LeoTilaa Lomalinjan esite! 

Yli 100 eri matkaa ja 
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ENNAKKOVARAAJAN ETU  –100 €, 
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rohkaisevaa mukana oloa ajaudumme 
yhä syvemmin epäinhimillisyyteen tai 
uskonnolliseen fanatismiin. 

Ei koskaan liian myöhäistä  
Sillä uskonnollisuudella, jonka edustaja-
na patriarkka toimii, olisi annettavaa 
kyynisyytemme voittamiseksi: Vaikka 
olemme saastuttaneet ympäristömme ja 
ponnisteluistamme huolimatta köyhyyt-
tä on ja vapauksia poljetaan kansallisyl-
peyden ja uskonnon nimissä, emme saa 
jäädä kiinni sellaiseen käsitykseen, että 
tämä on parasta mihin pystymme. 

Ihmiskunnan olemisen tavan muu-
tos kasvaa toivosta, joka on uskontoa 
edustavien instituutioiden tärkein anti 
maailmalle: ”Ruumis ei voi elää ilman 
happea eikä sielu ilman uskoa – eikä elä-
mää voi olla ilman toivoa.” Tässä on 
avain kirjan ymmärtämiselle.

Mysteerin kohtaaminen -teos on 
käyttämisen arvoinen puheenvuoro yh-
teyden jalostamisessa ortodoksisen us-
kon ja yhteiskuntamme toimijoiden vä-
lille. Hyvää on sekin, että patriarkkam-
me näin osallistuu Suomen tulevaisuu-
den rakentamiseen. Puutteena pidän si-
tä, ettei teoksessa ole kirjallisuusluette-
loa, mitä tämän tasoinen teos edellyttäisi. 

  Esko Nikander

Kirjallisuutta: Erkki Pulliainen, 2009.
Luonnon puolesta. Ochre Chronicles Oy. 
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Monelle mielenkiintoi-
nen Bysantti on vih-
doin saanut tästä tu-

hatvuotisesta valtakunnasta 
kertovan suomenkielisen tieto-
teoksen. Edellisen ilmestymises-
tä ehtikin kulua jo yli 80 vuotta. 
John Haldon on yhdysvaltalai-
sen Princetonin yliopiston By-
santin historian ja hellenistiikan 
professori. Hän on viime vuosi-
na kirjoittanut englanniksi mo-
nia aihetta käsitteleviä kirjoja, 
yleishistorian lisäksi muun mu-
assa sotia ja Bysantin kulttuuri-
historiaa käsittelevät kirjat sekä 
Bysantin atlaksen. Bysantin his-
toria on suhteellisen tiivis pa-
ketti, jossa noin tuhat vuotta 
mahtuu kahteensataan sivuun. 
Ytimekästä ilmaisua on siis tar-
vittu!

Kirjan ensimmäinen luku 
on pääasiassa poliittista histori-
aa siitä, miten Bysantti muotou-
tuu valtioksi Rooman vallan 
päättyessä ja miten kerran niin 
mahtava valta luhistuu lopulli-
sesti 1400-luvulla ja liittyy osaksi 
osmani-imperiumia.

Toinen luku saattaa kiinnos-
taa maallikkohistorioitsijaa en-
simmäistä enemmän. Siinä nimit-
täin kuvataan Bysantin maailmaa, 
sen elämää, uskontoa ja taidetta. 
Kirja ei kuitenkaan keskity mi-

Kirja-arvostelu

John Haldon,
Bysantin historia.
Suom. Kaisa Sivenius.
Gaudeamus 2010

Tiivis tietopaketti
Idän kirkon sydänmailta

hinkään yksittäiseen kulttuurin 
tai talouselämän osa-alueeseen, 
vaan pysyy napakasti periaat-
teessaan tarjota yleiskatsaus by-
santtilaisuuden eri puoliin. 

Ortodoksisen kirkon alku-
vaiheet kiinnostanevat useita tä-
män lehden lukijoita. Bysantista 
ortodoksisuus kulkeutui muun 
muassa Balkanille, sieltä Kiovaan 
ja Novgorodiin. Kirkko oli alusta 
asti lähellä keisaria ja päinvas-
toin; kuten lännessä, myös idässä 
kirkko kruunasi keisarin. Kirjas-
sa kuvataan myös luostarilaitok-
sen kehittymistä. Vaikka luostari-
laitos oli alkuaikoina kirjava, sen 
vaikutus yhteiskuntaan oli suuri. 
Athoksen luostarit alkoivat syn-
tyä 800-luvulla ja ovat yhä toimi-
va osa bysanttilaista perinnettä.

Bysantin taide oli konserva-
tiivista, mutta Nikeassa vuonna 
787 pidetty ekumeeninen kir-
kolliskokous määritteli entistä 
tarkemmin uskonnollisten kuvi-
en esittämistapoja. Näin muo-
toutui nykyäänkin elävä orto-
doksinen ikonografi nen ajattelu. 
Samalla maallisten aiheiden ku-
vaaminen siirtyi Bysantissa tai-
teen marginaaliin.

On harmillista, että kirjan 
suomalaisversiossa on päädytty 
visuaalisesti niin vaatimatto-
maan, yksiväriseen ratkaisuun. 
Kuvituksena toimivat lukuisat 
kartat, jotka ovatkin hyödyllisiä. 
Sen lisäksi on kuvattu Suomen 
kansallismuseon kokoelmien by-
santtilaisia rahoja. Yksinomaise-
na kuvitusaiheena ne ovat kui-
tenkin yllätyksettömiä, ja niillä 
on vain vähäinen lisäarvo teks-
tiin nähden. Kirja olisi kaivannut 
huomattavasti lisää kuvatoimit-
tamista, jotta sisällön monet ai-

heet alkaisivat elää lukijan mie-
lessä myös visuaalisesti. Nyt 
yleisvaikutelmaksi jää valjuus, 
vaikka itse aihe, tuhatvuotinen 
Bysantti, tarjoaisi lukuisia kieh-
tovia kuva-aiheita. Esimerkiksi 
Suomen ortodoksisella kirkko-
museolla olisi ollut rikas kuva-
materiaali bysanttilaisesta tai-
teesta.

Haldonin teksti on kuiten-
kin miellyttävällä tavalla asiallista. 
Kirjan lopussa on laaja, joskin 

hieman vanhentunut lähdeluet-
telo; yksikään lähde ei näytä ole-
van 2000-luvulta, mikä on selvä 
puute. Nimien translitterointi 
horjuttaa hieman vakiintunutta 
nimikäytäntöä, ja esimerkiksi Jo-
hanneksesta on tullut Iohannes. 
Bysantin historia on silti jokai-
sen ortodoksian synnystä kiin-
nostuneen lukijan yleistä tietä-
mystä lisäävä kokonaisesitys.

Arto Vaahtokari

Tverinkarjalaisten ystävät ja Karjalan Liitto järjestävät vuo-
tuisen kesämatkan Tverin alueen kyliin 29.7.–3.8. Tämän-
kertaisella matkalla osallistutaan muun muassa tverinkarja-

laisten kesäjuhliin Lihoslavlissa ja liikutaan bussilla useissa kylissä. 
Kesämatkojen erikoisuutena on, että yöpyminen ja ruokailut ta-
pahtuvat karjalaisperheissä. Tulopäivänä Tverissä tutustutaan 
myös Pyhän Katariinan luostariin, jota johtaa suomalaissyntyinen 
igumenia Juliana.

Tverin alue sijaitsee noin 200 kilometriä Moskovasta Pietarin 
suuntaan, ja sen historia on ortodoksien kannalta mielenkiintoi-
nen. Alueen ovat asuttaneet Käkisalmen läänistä lähteneet orto-
doksit 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alkupuoliskolla. Suurin 
muuttoaalto oli 1617 solmitun Stolbovan rauhan jälkeen, jolloin 
Laatokan pohjoispuoliset alueet joutuivat Ruotsin hallintaan ja lu-
terilaisvaikutuksen piiriin. Tveriin muutti tuolloin arviolta 30 000 
karjalaista ortodoksia.

Tverin karjalaiskylissä elämänrytmi on lähes yhtä verkkainen 
kuin Suomen maaseudulla joskus 1950-luvulla. Ortodoksinen 
usko näkyy kylissä muun muassa kirkkojen kunnostamisena. On-
gelmana ovat nuorten maaltamuutto ja työmahdollisuuksien niuk-
kuus. Ihmiset ovat kuitenkin säilyttäneet kielensä ja kulttuurinsa. 
Tverissä voi kokea ainutlaatuista ystävyyttä ja nauttia vaikkapa sa-
vusaunan lämmöstä. Matka Tveriin tehdään junalla.

Lisätietoa matkasta ja matkaohjelmasta saa moninkertaiselta 
Tverin kävijältä, Martti Maliselta 050 594 0314 tai Tverinkarjalais-
ten ystävät ry:n uusilta nettisivuilta www.tverinkarjala.fi .

                                              Mikko Junes 

  Kozlovan kylän 
tyttösiä suomalais-

ugrilaisten kansojen 
musiikkifestivaalilla 

Tverissä kesällä 
2003.
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Luostaripalsta

Ortodoksisuuteen kuuluu jo 
varhaisista vuosisadoista al-
kaen tietty vapaus. Periaat-
teet ovat samat, mutta niiden 

toteuttamisessa sallitaan luovuutta. Tä-
mä näkyy monin tavoin myös ortodoksi-
sissa luostareissa. Niiden kaikkien pe-
rustuksena ovat Basileios Suuren sään-
nöt, mutta samalla jokainen luostari on 
oma maailmansa. Tämän huomaa ulko-
naisissakin seikoissa. Ortodoksisilla 
nunnilla ei esimerkiksi ole yhdenmu-
kaista vaatetusta. Venäläiset ovat omak-
suneet munkkien kovetetut kamilavkat. 
Romanialaisilla on omat pikku hattunsa. 
Kreikassa taas lähes jokaisella luostarilla 
on vaatetuksessa jokin sen muista luos-
tareista erottava yksityiskohta. Etelän 
maissa huolehditaan, ettei yksikään hius 
näy päähineen alta, pohjoisessa kulje-
taan otsa paljaana.

Myös jumalanpalvelusten toimitta-
misessa on eroja. Jossakin ne alkavat jo 
klo 4, jossakin klo 5 ja ainakin Suomessa, 

Luostarien monimuotoisuus
jossa siesta on tuntematon käsite, vasta 
klo 6. Rikkaasta jumalanpalvelusperin-
teestämme voi saada kokoon kahdeksan 
tuntia palveluksia vuorokaudessa, mutta 
niistä voi myös luoda yhteensä pari tun-
tia kestävän kokonaisuuden.

Erityistä innovaatiota luostarit 
osoittavat toimeentulon hankkimisessa. 
Ortodoksisissa maissa nunnat valmista-
vat kirkkotekstiilejä ja sekä nunnat että 
munkit maalaavat ikoneita ja freskoja – 
jopa kokonaisia kirkkoja aina ulkomaita 
myöten. Rukousnauhoilla on suuri ky-
syntä ja niitä punotaan paljon. Ameri-
kassa on munkkiluostari, jossa valmiste-
taan ortodokseille sopivia ruumisarkku-
ja. Yhdessä kreikkalaisessa nunnaluosta-
rissakin on puusepänverstas, jossa nun-
nat tekevät huonekaluja. Jossakin ame-
rikkalaisessa luostarissa pidetään 
kenneliä, ja ainakin yksi kreikkalainen 
nunnaluostari on maitotila. Siellä järjes-
tetään kaupunkilaistytöille leirejä, joilla 
he pääsevät eläinten hoitamisen ma-

Voimaa ja iloa 
kesäkursseiltamme!
Valamon kesässä nautit tutuista asioista 
– tai koet uutta onnistumisen iloa. 
Lämpimästi tervetuloa kesäkursseille!

 Valamontie 42
 79850 Uusi-Valamo
 Puh. (017) 570 111
 valamo@valamo.fi

Lisätiedot ja muut kesäkurssit:  
www.valamo.fi

Tutustu uuteen taidenäyttelyymme: 
Grigor Auer Valamossa

Nuorten ikonimaalausleiri 16.–24.6.
Ortodoksisuus tutuksi: perustietoja 
ortodoksisesta kirkosta 18.–20.6.
Kirkkolaulun peruskurssi 28.6.–4.7.
Lasten kanssa luostarissa 2.–4.7.
Uskonnonfilosofia 9.–16.7. *
Rakkauden ja kuoleman filosofia 6.–13.8.*
Ikonimaalauksen mestarikurssi 17.–6.8.**
* opettaja kirjailija, FM Torsti Lehtinen, ** opettaja Konstantinos Ksenopoulos

kuun. Tuohusten valmistus muillekin 
kuin vain omiin tarpeisiin on myös suh-
teellisen yleistä, vaikka Lintula lienee ai-
nutlaatuinen siinä, että se huolehtii ko-
konaisen kirkon tuohusten tarpeesta. 
Nunnaluostareissa on myös kautta aiko-
jen hoidettu orpolapsia etenkin aikoina, 
jolloin yhteiskunta ei ole pystynyt huo-
lehtimaan kaikista, kuten nykyään Venä-
jällä. 

Vanhus Porfyrioksella oli kaunis 
unelma, jota hän ei kuitenkaan ehtinyt 
toteuttaa. Hän kaavaili Ateenan lähelle 
nunnaluostaria, joka olisi päivystävä 
hengellinen poliklinikka. Epätoivoiset, 
äkillisten onnettomuuksien tai muiden 
surujen lyömät ihmiset löytäisivät sieltä 
mihin vuorokauden aikaan tahansa 
myötätuntoisen nunnan, rauhoittavan 
ympäristön, päivystävän rippi-isän, 

hoivaa ja huolen-
pitoa. Yhteiskunta 
luo jatkuvasti uu-
sia tehtäviä myös 
luostareille.

  Nunna
Kristoduli 
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Uspenskin katedraalin mieskuoro Aleksij Mirolybovin johdolla ja tenori Ilkka 
Hämäläinen esiintyivät ristinkumartamisen sunnuntaina Hämeenlinnan ev.lut. 
kirkossa 14.3. Paastonajan kirkkokonsertin alkuosa koostui hengellisestä urkumu-
siikista ja solistisesta länsimaisesta kirkkomusiikista, jossa Matti Vainio säesti uruilla. 
Mieskuoron osiossa kuljettiin paaston tunnelmissa kohti pääsiäisen riemua. Kuoro 
esitti ortodoksista paaston- ja pääsiäisajan mieskuoromusiikkia.  (LL)

Lasten pääsiäi-
senä (5.4.) kirkko 
täyttyi jälleen iloisis-
ta huudahduksista ja 
välittömästä tunnel-
masta. Tänä vuonna 
oli poikkeuksellisen 
paljon lapsiperheitä 
liikkeellä, ja kuoros-
sakin lauloi monta 
tyttöä. Liturgian 
lopussa lähdettiin 
ristisaattoon, 
jossa ”Kristus nousi 
kuolleista” raikui he-
leänä lasten suusta. 
Seurakuntasalissa 
oli tarjolla ateria ja 
lapsille omaa ohjel-
maa. Kiitos kaikille 
osallistujille.
(LL)

Tyyne 
Prokki kertoi 
mirhantuojien 
sunnuntain 
kirkkokahvien 
yhteydessä 
18.4. Salmin 
karjalaisuudesta 
ja erityisesti 
Mantsin saaren 
historiasta. (LL)
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SYKETTÄ SEURAKUNNISSA

Haminan 
Pyhien aposto-
lien Pietarin ja 
Paavalin kirkossa 
pidettiin korkea-
tasoinen konsertti 
sunnuntaina 21.3. 
Konsertissa esiintyi 
pietarilainen 
"Venäläinen Har-
monia" -niminen 
kvartetti. Kuvassa 
laulajat ja isä Ma-
karios Alatalo.

Pääsiäis-
yön valvojaiset 
Hämeenlinnan 

seurakuntasalilla.
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Kirkkaan viikon perjan-
taina avattiin kotkalai-
sen ikonimaalauksen 

“Grand Old Ladyn“ Mirjam 
Laineen retrospektiivinen iko-
ninäyttely Galleria Uusikuvas-
sa. Gallerian tilat täytti 59 iko-
nia vuosilta 1975–2010. Kot-
kan kaupungin kulttuurilauta-
kunnan tervehdyksen jälkeen 
näyttelyn avasi professori Au-
ne Jääskinen, joka persoo-
nalliseen ja kirpeään tapaansa 
kertoi Suomen Ikonimaalarit 
ry:n perustamisesta ja sen al-
kutaipaleesta. Isä Alexander 
siunasi näyttelyn vihmomalla 
ikonit siunatulla vedellä. Alku-
seremonioiden jälkeen runsas 
ystävien ja kutsuvieraiden 
joukko pääsi tutustumaan gal-
lerian täyttävään värikkääseen 
ja kullanhohtoiseen ikoniko-
koelmaan ja nauttimaan run-
saista pöydän antimista.

Mirjam Laine on ollut us-
komattoman tuottelias ikoni-
maalari. Nyt esillä olevat ikonit 
ovat vain osa hänen yli 30 
vuotta kestäneestä harrastuk-
sestaan, josta on muodostunut 

  Ikonitaiteilija 
Mirjam Laine 
Jumalanäidin 
ennusmerkki 
-ikonin suoje-
luksessa.

VANJA RENDA

Mirjam
Laineen
ikoninäyttely

miltei ammatti. Tie-
dämme hänet myös 
monipuoliseksi kuva-
taiteilijaksi, jonka si-
veltimestä syntyvät 
niin öljyvärimaalaukset 
kuin akvarellitkin.

Mirjam Laine 
aloitti ikonimaalauk-
sen opiskelun silloisen 
Kotkan Työväenopis-
ton ikonimaalauspiiris-
sä. Myöhemmin hän 

täydensi taitojaan kursseilla ja 
opintomatkoilla ympäri Eu-
rooppaa. Ikonit puolestaan 
matkasivat kaukomaihin, muun 
muassa esillä oleva deesis-
ryhmä oli esillä Yhdysvalloissa 
ja muita ikoneja mm. Kreikas-
sa. Turun Aboa Vetus -museon 
Pyhän Annan kappelissa on 
kunniapaikalla Mirjamin pyhää 
Annaa esittävä kookas ikoni. 
Kotkan seurakuntasalissa on 
esillä useita hänen maalaami-
aan ikoneja. Mainittakoon hä-
nen toimintansa myös seura-
kunnan ikonimaalauspiirin 
opettajana.

Nyt nähtävän kokoelman 
hienostuneeseen antiin kuuluu 
kahdentoista ikonin muodos-
tama juhlaikonien sarja, ja hel-
menä on jo 70-luvulla toteu-
tettu Jumalanäiti ja Kristus 
valtaistuimella, jossa esikuvana 
on käytetty bysanttilaista kir-
jamaalausta. Esillä on myös yl-
lättävän kookkaita ikoneja, 
muun muassa Marian ilmestys.

Näyttely on osoitus ahke-
ruudesta ja henkilökohtaisesta 
kiinnostuksesta ikonitaitee-
seen, ja se on esimerkkinä tu-
leville ikonimaalareille. Toivo-
taan, että Mirjam Laineen 
maalaama ikonikokoelma säi-
lyy kokonaisena ja asetetaan 
esille arvoiseensa paikkaan.

  Reijo Paukku

Jeesus käytti puhuessaan ver-
tauksia. Evankeliumeista nii-
tä löytyy ainakin 47 erilaista. 

Yleensä vertaukset ovat joka-
päiväisestä elämästä ja asioista, 
jotka ovat kaikille tuttuja.

”Te olette maan suola.” 
Mutta jos suola menettää ma-
kunsa, millä se saadaan suolai-
seksi? Ei se kelpaa enää mihin-
kään; se heitetään menemään 
ja ihmiset tallaavat sen jalkoi-
hinsa.

”Te olette maailman valo. 
Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, 
jos se on ylhäällä vuorella. Eikä 
lamppua, kun se sytytetään, 
panna vakan alle, vaan lampun-
jalkaan. Siitä sen valo loistaa 
kaikille huoneessa oleville.” 

Jeesus tarkoitti meitä seu-
raajiaan. Meistä tulee näkyä 
Kristuksen elämänohjeiden 
noudattaminen. Meidät kaikki 
on lähetetty läheisiemme ja 
kanssaeläjiemme keskuuteen. 

MILKA BALCINJeesus puhui
vertauksin,
että kaikki
ymmärtäisivät

Meidän tulee puheillamme ja 
teoillamme osoittaa rakkautta 
ja myötätuntoa. Mitä iloa meis-
tä kristityistä on, jos me me-
nemme massan mukana ja 
elämme niin kuin kaikki muut-
kin. Kristuksen seuraamisen 
tulee näkyä elämänmyönteise-
nä asenteena. Kristuksen ylös-
nousemisen usko antaa meille 
riemua ja toivoa elämäämme. 
Ja meidän kauttamme yhteisöi-
sin, joissa toimimme.

”Näin loistakoon teidän 
valonne ihmisille, jotta he näki-
sivät teidän hyvät tekonne ja 
ylistäisivät Isäänne, joka on tai-
vaassa.” Matt. 5:13–16

  Kanttori
Katarine Lehtomäki

Retki Loviisan kirkkoon
Pieni Loviisan Tiistaiseura vaalii ilolla ja lämmöllä historiallisesti-
kin arvokasta Pyhän Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin kirk-
koaan. Tiistaiseura on vahva yhdysside loviisalaisten ortodoksien 
keskuudessa. Kotkan tiistaiseuralaisia ja diakoniapiiriläisiä vieraili 
13.4. isä Alexander Hautamäen johdolla Loviisan kirkossa. 
Rukouspalveluksen jälkeen nautittiin loviisalaisten vieraanvarai-
suudesta ja kuultiin kiinnostavaa tietoa kirkon ja sen esineistön 
historiasta.
    Leena Karjalainen
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Eyjafjöllin tuprauttama tuh-
kapilvi oli vain kuin piste i:n 
päälle, kun Kotkan ikoni-

kerho teki huhtikuussa matkan 
Bariin ja Roomaan. Kommelluk-
set, hankaluudet ja muut matkan 
mutkat nimittäin alkoivat jo en-
nen kuin joukko pääsi liikkeelle 
Kotkasta: yhden jos toisen nimi 
oli lentolipussa väärin.

Italiassa ryhmä sitten oli te-
kemisissä niin poliisin kuin ambu-
lanssi- ja sairaalahenkilökunnan 
kanssa. Roomasta Bariin suun-
tautunut viiden tunnin junamatka 
sai lisäväriä, kun konduktööri 

Ikonikerholaiset Italian-matkalla
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Matkalle osallaistuivat Leena Nortamaa (vas.), Tuula Kirvesniemi, Veikko 
Lisitsin, Kyllikki Lisitsin, Kalervo Nykänen, Jelena Suur-Uski, Lars Forsman, Päivi 
Taussi ja Teuvo Kirvesniemi sekä kuvasta puuttuvat Reijo Paukku, Riitta Tuder-
man ja Marja Luumi-Laasonen.

kertoi kesken kaiken, että rata 
on poikki ja kaikkien pitää hypätä 
välillä bussiin.

Kommelluksia oli niin pal-
jon, että jos joku ujuttaisi ne elo-
kuvan juoneen, tuloksena olisi 
kohelluskomedia. Missään muus-
sa lajityypissä niiden määrä ei 
olisi uskottava.

Alkajaisiksi katosi  
rahalaukku
Kerrottakoon nyt vaikka se, mitä 
sattui heti, kun matkalaiset lähti-
vät lentokentältä. Yksi unohti 

Pyhän 
Nikolaoksen 
hauta sijait-
see kirkon 
alakerrassa. 

KUVAT: MARJA LUUMI-LAASONEN

laukkunsa kentältä päärautatie-
asemalle kulkeneeseen junaan. 
Laukussa oli vain rahat, luotto-
kortti, lentolippu ja passi.

Unohtaja ryntäsi yhden 
matkakumppanin kanssa takaisin 
junalle. He näkivät ainoastaan 
sen perävalot. 

Ei siinä auttanut kuin etsiä 
poliisia, soitella passista lähetys-
töön, kuolettaa kortteja ja suun-
nitella rahan lainaamista.

Sitä paitsi joukolla alkoi olla 
kiire Barin-junalle. Hiukan apein 
mielin matkalaiset etsivät vau-
nunsa; harmitus tarttui.

Mutta kuinkas sitten kävi-
kään! Vain pari minuuttia ennen 
junan liikkeelle lähtemistä vau-
nuun asteli kaksi poliisia. He pa-
lauttivat laukun kaikkine sisältöi-
neen sen omistajalle.

Nikolaoksen reliikit 
Barissa
Matkan ajatuksellinen pääkohde 
oli Barin San Nicola -kirkko, jos-
sa on pyhän Nikolaoksen pyhäin-
jäännöset. Nikolaos on yksi har-

voista pyhistä, jonka reliikkejä ei 
ole ripoteltu sinne tänne, vaan 
ne ovat suurimmaksi osaksi juuri 
Barissa.

Nikolaos on ortodoksisen 
kirkon tunnetuimpia pyhiä. His-
toriallisesti tuosta 300-luvulla 
eläneestä piispasta tiedetään aika 
vähän. Mutta legendoja riittää.

Minne seuraava  
jokerimatka?
Nikolaos, jota pidetään myös 
matkustavaisten suojelijana, oli 
kotkalais-lappeenrantalais-hel-
sinkiläisen 12-henkisen seurueen 
puheissa muutenkin kuin tuon 
kirkkovierailun ajan. Osin my-
häillen ja osin tosissaan seurue 
nimittäin arveli olleensa todella-
kin Nikolaoksen lempeän vaiku-
tuksen alaisena. Hankalatkin asi-
at kääntyivät parhain päin.

Kun sattumukset seurasivat 
toisiaan niin tiuhaan, joukko alkoi 
melkein odottaa, mitä kummal-
lista taas uusi päivä toisi tulles-
saan. Se vitsailikin, että seuraa-
valla kerralla kun lähdetään Kyl-
likki Lisitisinin jokerimatkalle, 
suunnitelmiin kannattaa jo val-
miiksi jättää aukkoja, jotka sitten 
täyttyvät miten täyttyvät.

   Päivi Taussi

Matkan pääkohde 
oli San Nicola -kirkko 
Barissa. 

Tulivuori tuprautti
viimeisen mutkan
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  PSHV:n väki kokoontui vuosijuhliin ja -kokoukseen Lappeenrantaan 18.4. Päivä aloitet-
tiin yhteisellä liturgialla Pokrovan kirkossa, ja juhla jatkui seurakuntasalilla ruokailun ja isä 
Andrei Verikovin pitämällä "Uskova ihminen" -luennolla (luettavissa PSHV:n kotisivuilta). 
Vuosikokouksessa pitkäaikainen komitean jäsen Jorma Aho jätti paikkansa, ja komitea 
myönsi hänelle veljeskunnan kultaisen ansiomerkin kiitokseksi pitkäaikaisesta työstä 
komiteassa ja toimimisesta veljeskunnan varapuheenjohtajana. Myös toinen erovuoros-
sa ollut jäsen Lea Lihavainen jätti paikkansa. Hänelle myönnettiin PSHV:n viiri. Komitean 
uusiksi jäseniksi valittiin Kirsi-Maria Hartikainen Iisalmesta ja Anita Luonila Porista.

PSHV:n Lappeenrannan vuosijuhla

Как быстро летит время. 
Вот уже 5 лет как су-
ществует наш хор, как 

звучат песнопения на славян-
ском языке во время богослу-
жений. А ведь, казалось, ещё 
совсем недавно мы начина-
ли свои первые занятия в 
приходском доме православ-
ной церкви города Иматра. 
Нам тогда казалось, что это 
просто невозможно. Ведь 
никто из нас не пел раньше в 
церковном хоре. Когда отец 
Тимофей обратился ко мне с 
предложением организовать 
хор для наших прихожан , 
чтобы мы могли исполнять 
песнопения на церковно-сла-
вянском языке, я некоторое 
время сомневалась. Смогу 
ли, сумею ли? Ведь для того 
,чтобы руководить церков-
ным хором, только музыкаль-
ного образования не доста-

Записки 
провинциального 
регента

точно. Когда жила в России, 
некоторое время пела в 
церковном хоре, но реген-
том быть не доводилось. 
Пришлось учиться заново. И 
недаром существует такая 
необычная  теория, когда 
учишь, тогда сам и научишь-
ся. Приходится много читать, 
изучать литургику. Столкну-
лась с такой проблемой, как 
недостаток нотного матери-
ала. Приходится самой пере-
кладывать слова на гласы. 
Но в учебниках и книгах не 
всегда можно найти всех ука-
заний, которые нужны для 
совершения богослужения. 
Обязательно нужен живой 
учитель, наставник, который 
может рассказать о том, что 
нигде не написано. Таким на-
ставником является для нас 
настоятель нашего прихода 
отец Тимофей. Перед каждой 

службой на славянском язы-
ке, а они у нас проходят 1 раз 
в месяц в г. Иматра и 1 раз в 
месяц в г. Лаппеенранта, мы 
с отцом Тимофеем тщательно 
просматриваем строение и 
ход службы. Ведь в ней есть 
как постоянные, неизменяе-
мые части, которые поются 
каждый раз, так и изменяе-
мые части, которые меняют-
ся каждую неделю, а иногда 
и день, в зависимости от ка-
лендаря. Отец Тимофей всег-
да поддерживает нас добрым 
словом и похвалой, даже 
если во время службы что- то 
,было не так. После службы 
мы обязательно проводим 
т.  н. «разбор полётов» -что 
получилось, что не очень. 
Ведь наша задача, чтобы во 
время богослужения пение 
не отвлекало от молитвы, а 
наоборот, способствовало 
ей. Церковное пение должно 
доходить до сердца каждого 
молящегося, воспринимать-
ся всеми собирающимися в 
храме  за богослужениями, 
и в первую очередь испол-
нителями. В нашем хоре нет 
случайных людей. Многие 

приходят в наш хор, но не 
многие остаются. Потому, 
что пение в хоре, это сложно, 
ответственно. Нужно при-
кладывать усилия, трудится. 
Если что-то не получается, 
повторять снова и снова 
много раз. Пение в хоре учит 
терпению и самопожерт-
вованию, поскольку даёт 
возможность приобщиться к 
общему делу. Почувствовать 
себя звеном в одной цепи. На 
каждого своего хориста я на-
деюсь как на  себя. Я знаю, 
что они меня не подведут.

Становится хорошей 
традицией для нашего при-
хода- служба на двух языках 
:финском и славянском во 
время больших церковных 
праздников. И как же было 
радостно на душе, когда на 
Пасху и на Вербное воскре-
сенье люди подходили после 
службы и говорили, что очень 
здорово, что служба была на 
двух языках. Ведь как важно 
для православного человека 
услышать в церкви молитвы 
на его родном языке. Слава 
Богу за всё!

  Татьяна Брагина
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Kristinoppikoulut eli kri-
parit syvensivät ratkai-
sevasti tunnetta orto-

doksiseen uskontoon, tähden-
sivät porilaiset nuoret pääsiäi-
sen jälkeen Porin kirkossa 
pidetyssä koululaisliturgiassa, 
jossa oli mukana 26 alueen las-
ta ja nuorta. Nuori väki hiljen-
tyi herkistynein mielin palve-
lukseen, jonka toimittivat isät 
Heikki Honkamäki ja Jorma 
Kudjoi.

Nuorelle kirkkoväelle opas-
tettiin kädestä pitäen, miten tuo-
hukset sytytetään ja – sammute-
taan, tai miten käyttäydytään eh-
toollisella ja kuinka kohdataan iko-
nit. Opastettiin myös kirkonkellojen 
soittamista. Monelle lapselle kirk-
kokäynnit ovat vielä aika harvinai-
sia, mutta kriparin käyneillä olivat 
niin kirkko kuin liturgiapalveluskin 
jo tutumpia.

– Koululaisliturgia oli Porin 
kirkossa ensimmäinen koulupäivän 
aikana järjestetty palvelus, kertoi 
uskonnonopettaja Riikka Joki, joka 
sai nyt kohdata yhtä aikaa niin po-
rilaiset kuin Raumalta, Pomarkusta 
ja Ulvilasta saapuneet oppilaansa. 
Aiemmin Porissa on järjestetty 
vastaava tilaisuus äitienpäivänä. 
Porilaisilla on ollut kuitenkin mah-
dollisuus osallistua Tampereen 
koululaisliturgioihin. 

– Opetuksen ja kokemukselli-
suuden kannalta tällainen tilaisuus 
oli erinomainen, ja menestyshän 
oli mahtava, iloitsi Riikka ja arveli, 
että yksinäiselle ortodoksinuorel-

le on onnekasta tutustua muihin 
nuoriin ja huomata, että on muka-
na laajemmassa yhteisössä. Hän 
sanoi, että nyt on intoa suunnitella 
vastaavaa tilaisuutta syksyksi ja 
kevääksi kirkkaalle viikolle.

– Olisi hienoa, jos tilaisuuk-
sista syntyisi elävä perinne, toivoi 
Riikka Joki.

Arttu ihaili kirkonkelloja
Porilaiset ysiluokkalaiset Aino Joki, 
Viivi Vähämäki ja Veera Iisakkala 
sekä 7-luokkalainen Matti Iisakkala 
olivat kaikki todenneet, että vasta 
kriparin jälkeen uskonto sai enem-
män syvyyttä ja merkitsevyyttä. Vas-
ta silloin alkoi käsittää paremmin 
asioita, ja elämä sai uskonnon kaut-
ta enemmän sisältöä.

Kaikkein nuorimpiin osallistu-
jiin kuului 6-vuotias Arttu Tyni.

– Tämä kirkko on tosi hieno ja 

nuo kirkonkellot soivat hienosti, 
ylisti Arttu ja nimesi kirkon ikoni-
aarteista sen ikonin, jossa Jeesus-
lapsi on Marian sylissä. Kirkonkel-
lojen rytmikäs ääni miellytti 
musikaalista Arttua varmaan sen-
kin takia, että hän on jo kaksivuoti-
aasta opiskellut rumpujen soittoa! 

Koululaispalveluksia syk-
syisin ja keväisin
– Tampereella koululaispalveluksilla 
on jo pitkä perinne, kertoi isä Heik-
ki Honkamäki. – Palveluksia on jär-
jestetty sekä syys- että kevätluku-

Kuusivuotias rumpalipoika Arttu 
ihastui kirkonkelloista.
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KRIPARIT SYVENSIVÄT TUNNETTA USKONTOON 

Isä Heikki Honkamäki 
opastaa nuoria tuohusten 
sytyttämisessä. 

Koululaisliturgia menestys Porissa

Liturgian jälkeen oli ohjelmassa odotettu ristisaatto.

Kripareita kiittelivät (vas.) Matti Iisakkala, Veera Iisakkala, Aino Joki ja Viivi 
Vähämäki.

kausina 1–2 kertaa. Kirkkaalle 
viikolle sijoittuva koululaispalvelus 
on luonteva jo siksikin, että siihen 
sisältyy pääsiäisen riemukas läsnä-
olo jumalanpalveluksessa, on risti-
saatto kirkon ympäri ja kellojen 
soittomahdollisuus halukkaille sekä 
yhteinen ateria. Moni ortodoksiop-

pilas on luokassaan ainoa ortodok-
si. Palvelus, jossa lapsia on runsaasti, 
luo tunteen, että meitä ortodokse-
ja on sittenkin paljon!

Lapset ovat aktiivisia
– Ortodoksiset lapset ja nuoret 
ovat aktiivisia. Ainakin Tampereella 
on lastenkerhossa runsaasti osallis-
tujia. Samoin lastenleireille ja kripa-
reille ja jatkokripareille riittää run-
saasti väkeä. Porissahan on jo 
vuosikymmenien perinne Merikar-
vian perheleirien järjestämisessä. 
Alueellisia lastenkerhoja on toivot-
tu lisää, ja ehkä niiden perustami-
nen onkin tulevaisuudessa mahdol-
lista. 

– Uudella nuorisotoimenoh-

jaajalla Nemanja Balcinilla on hyvät 
mahdollisuudet vireyttää toimintaa 
nuorison parissa. Uusi toimi mah-
dollistaa työnkuvan kehittämisen 
uudella ja tuoreella tavalla. Tampe-
reen seurakunnalla on oivat mah-
dollisuudet nuorisotyön kehittämi-
seen, sanoi isä Heikki Honkamäki. 

Teksti ja kuvat: Simo Ojanen
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S
eura on perustettu jo 
1949 ja rekisteröity 
1950, joten huhtikuun 
11. päivä 2010 sopi hy-

vin juhlapäiväksi. Myös perus-
tajajäseniä oli mukana, ja muu-
tenkin tapausta juhlisti Rau-
malla harvoin nähty esipai-
menten ja pappien joukko. 
Juhlat alkoivat lauantai-illan vi-
gilialla, jonka toimitti piispa 
Arseni kirkkoherra Ion Du-
racin avustamana.

Sunnuntaiaamun liturgiaan 
osallistuivat myös metropoliit-
ta Johannes, pastori Jorma 
Kudjoi, diakoni Jari Ananin 
ja Turun kirkkokuoron kvar-
tetti Pasi Torhamon johdol-
la. Pyhän Nikolaoksen rukous-
huone oli täpötäynnä kirkko-
väkeä, yli 70 henkeä.

Varsinainen päiväjuhla pi-
dettiin läheisessä Rauman lu-
terilaisen seurakunnan juhlati-
lassa Kuapplassa, jonka seura-
kunta on usein luovuttanut 
korvauksetta käyttöömme. 
Ruokailun jälkeen kuultiin 
kirkkokuoron kvartetin laulua 
ja kahden huilistitytön esittä-
mää barokkimusiikkia.

Liisa Räsänen esitti seu-
ran historiikin, josta ilmeni, 
kuinka seura alkuaikoina toimi 
ompeluseurana ja yhdyssitee-
nä Karjalasta muuttaneiden 
ortodoksien välillä. Toiminta-
aktiivisuus on vaihdellut, jos-
kus on oltu lopettamispistees-
sä, jota on seurannut uusi alku 
ja uudet toimintamuodot. Seu-

Raumalla 60 vuotta
tiistaiseuratoimintaa

rakunnan palvelu on kuitenkin 
ollut koko ajan tärkeimpänä 
toimintamuotona. 

Kirkkoherra lon Durac 
esitti metropoliitta Ambro-
siuksen tervehdyksen, jonka 
jälkeen juhlaesitelmän piti piis-
pa Arseni aiheesta Veden ja py-
hyyden yhteys. Vanhassa testa-
mentissa se esiintyy etupäässä 
käytännön elämään liittyvissä 
yhteyksissä, kun taas Uudessa 
testamentissa vedellä on 
enemmän hengellinen merki-
tys. Eniten on kysymys kas-
teesta. Pyhitetyllä vedellä siu-
naaminen on merkki Jumalan 
armosta. 

Metropoliitta Johannes 
puhui siitä, että yhdistysten 
toiminnan pitäisi kehittyä kir-
kon työksi eli tukea seurakun-
nan toimintaa. Osallistuminen 
jumalanpalveluksiin johtaa 
kiinteämpään yhteyteen seu-
rakunnan kanssa. 

Rauman tiistaiseuraa muis-
tivat tilaisuudessa Rauman kau-
punki, Rauman luterilainen 

seurakunta sekä Turun, Porin 
Raision ja Loimaan tiistaiseurat 
sekä kirjallisesti PSHV ja Hä-
meenlinnan tiistaiseura sekä 
lukuisat yksityishenkilöt. Lo-
puksi muistettiin ansioituneita 
jäseniä: Miila Liinanotkolle 
luovutettiin PSHV:n hopeinen 
ansiomerkki, Marjatta Koi-
vukarille ja Leila Leivolle 
piispallinen siunauskirja sekä 

Kunniavieraina olivat 
Nikean metropoliitta 
Johannes ja Joensuun 
piispa Arseni. 

PSHV:n viiri Helena Virralle 
ja Anja Kaimiolle. 

Rauman ikonimaalarit, 
joista monet ovat tiistaiseu-
ran jäseniä, olivat järjestäneet 
juhlan yhteyteen pienimuotoi-
sen ikoninäyttelyn. Juhla päät-
tyi yhteisesti laulettuun eh-
tooveisuun. 

  Anja Kaimio

  Juhlan kahvihetkessä piispa Arseni ja seuran sihteeri Liisa Räsänen.

  Juhlakahvit nautittiin Kuoplassa, Raumanjoen varrella sijaitsevassa tunnelmallisessa juhlasalissa. 
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Sanni Koljosen 90-vuotis-
päivä. Huhtikuussa Sanni Koljo-
nen Raumalta täytti 90 vuotta. 
Useiden kymmenien vuosien 
ajan Sanni on ollut aktiivinen 
seurakuntalainen. Lisäksi 
hän oli Rauman Tiistaiseuran 
pitkäaikainen puheenjohtaja 
sekä Rauman rukoushuoneen 
isännöitsijä. Monia vuosia 
Sannille!

  Turun Tiistaiseura kävi onnittelemassa 60-vuotiasta sisar-
seuraansa Rauman  Tiistaiseuraa sunnuntaina 11.4. yhdessä 
metropoliitta Johanneksen ja Turun kuoron kanssa.

ANNE FOMIN LIISA RÄSÄNEN

  Juhlassa huomioitiin myös pitkään tiistaiseuran hyväksi toimineita henkilöitä. Kuvassa 
vasemmalta PSHV:n viirin saaneet Helena Virta ja Anja Kaimio, PSHV:n hopeisen ansio-
merkin saanut Miila Liinanotko sekä piispallisen siunauskirjan saaneet Marjatta Koivukari 
ja Leila Leivo.

Ortaidin kesäkeräyksellä 
parannetaan naisten ase-
maa Etiopiassa Haikin 

alueella kouluttaen heitä, kehittä-
mällä yksinhuoltajanaisten toi-
meentulomahdollisuuksia ja ra-
kentamalla uusia vesipisteitä. Ve-
sipisteiden myötä vedenhakumat-
kat lyhenevät, jolloin tytöille ja 
naisille jää aikaa opiskeluun ja 
muihin töihin. Naisille järjeste-
tään myös koulutusta paikallisten 
elinkeinojen harjoittamiseen ja 
omien oikeuksien tuntemiseen. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Etiopian ortodoksisen kirkon ke-
hitysapukomission kanssa.

Hankkeen kautta yksinhuol-
tajanaisille myönnetään mikroluo-
ttoja pienimuotoisen yritystoi-

Ortaidin kesäkeräys 
Naisten toimeentulon tukeminen 
Etiopian maaseudulla
minnan käynnistämiseksi. Naisten 
johtamille kotitalouksille lahjoite-
taan myös mehiläispesiä ja tarvik-
keita mehiläisten hoitoon. Tulon-

hankintamahdollisuudet vahvista-
vat Haikin naisten itsenäisyyttä ja 
tuovat lisätuloa ja -ravintoa hei-
dän perheilleen. 

Tue Haikin naisten toimeen-
tuloa lahjoittamalla Ortaidin ke-
säkeräykseen!

Lisätietoja: Ortaidin pro-
jektipäällikkö Vuokko Sajaniemi, 
p. 044 336 7064, vuokko.sajanie-
mi@ort.fi , www.kirkkotoimii.fi /
ortaid.

Keräysaika: 1.6.–31.8.2010
Keräystili: OP 548005-223308
Viite:  12030
Keräyslupa:  POHADno/2010/377 

VUOKKO SAJANIEMIHANNELE JÄRVINEN
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Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715, 
leena.lomu@hotmail.com
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Ikonissa Jumalansynnyttäjä 
on Jeesus-lapsen kanssa ve-
sialtaan päällä olevassa suu-

ressa maljassa, josta kumpuaa 
altaaseen pyhitettyä, ”ikuisen 
elämän vettä”. 

Perimätiedon mukaan so-
tapäällikkö Leo Marcellus oli 
menossa Konstantinopolin 
Kultaisen portin lähellä olevan 
sypressilehdon läpi ja kohtasi 
sokean, joka oli eksynyt. Hän 
saattoi miehen puiden varjoon 
lepäämään ja lähti etsimään 
tälle vettä juotavaksi. Silloin 
hän kuuli äänen, joka sanoi: 
”Älä etsi vettä kauempaa – sitä 
on juuri tässä paikassa.” Ketään 
ei näkynyt eikä myöskään läh-
dettä, mutta ääni jatkoi: ”Kei-
sari Leo, virvoita janoista lehdos-

Jumalansynnyttäjä
Elävöittävä lähde

– Jumalanäiti
virvoittava lähde

ta löytämälläsi vedellä ja levitä 
mutaa hänen silmilleen. Minun 
avullani sinä rakennat tänne mi-
nun nimelleni omistetun kirkon. 
Sairaat, jotka tulevat tänne ja 
pyytävät uskossa minun esiru-
koustani, paranevat ja heidän 
rukouksensa kuullaan.” Sokea 
mies pesi kasvonsa vedellä ja 
sai näkönsä takaisin. 

Myöhemmin tästä sota-
päälliköstä tuli Jumalanäidin 
ennustuksen mukaan Bysantin 
keisari Leo I, joka rakennutti 
400-luvulla Jumalansynnyttä-
jän kirkon Konstantinopolin 
muurien ulkopuolelle paranta-
van lähteen päälle. Lähteellä 
tapahtui monia ihmeparanemi-
sia. Tämä kirkko kuitenkin tu-
hottiin ja lähde täytettiin 
Konstantinopolin kukistumi-
sen (v. 1453) jälkeen, mutta 
kristityt kaivoivat sen esiin ja 
ottivat siitä vettä. Monien jäl-
leenrakennettujen ja tuhoutu-
neiden kirkkojen myötä siellä 
tapahtuu yhä ihmeitä. 

Elävöittävän lähteen ikoni 
on laajennettu tyyppi orantti-
ikonista Jumalanäiti ennusmerk-
ki, joka viittaa Raamatun en-
nustukseen: Sen tähden Herra 
antaa itse teille merkin: neitsyt 
tulee raskaaksi ja synnyttää po-
jan ja antaa hänelle nimen Im-
manuel. (Jes.7:14) 

Jumalansynnyttäjän elä-
vöittävä lähde -ikonin juhlaa 
vietetään ortodoksisessa kir-
kossa vuosittain pääsiäisen jäl-
keen kirkkaan viikon perjan-
taina.  LL

Äidin mielestä aika ku-
luu liian nopeasti, mut 
mun mielestä se mate-

lee ja elämä junnaa paikallaan. 
Vaikka jokainen päivä onkin 
erilainen, niin sitä kaipais täy-
dellistä muutosta. Miksi van-
hemmat keksii aina kaikenlai-
sia sääntöjä, joita täytyis nou-
dattaa? Miksi täytyy siivota 
oma huone ja roudata likaiset 
vaatteet pyykkikoppaan? Pu-
humattakaan mistään piha-
töistä. Mä en isona ainakaan 
halua omakotitaloon, kun sii-
tä on niin paljon ylimääräistä 
vaivaa. No on siinä tietty 
omat etunsakin, esim. se 

mettelee sen nopeaa kuntou-
tumista. Kai ihmeiden aika ei 

ole ohi. Tänä vuonna oli tosi 
vaikea pysytellä yökirkossa 
valveilla, mut pysyin tolpillani. 
Lasten pääsiäisen liturgiassa 
oli tänä vuonna ennätysmäärä 
pikkuisia. Musta on aivan iha-
naa kun ne muksut juoksen-
telee kirkossa ja siinä palve-
luksessa lapsiin suhtaudutaan 
kun lapsiin. Eihän Vaahtera-
mäen Eemelikään jaksanut 
kinkereillä istua kun tatti van-
hempien vieressä, vaan se 
kehitteli omia metkujaan. 

Vuosijuhlat lähestyvät ja 
sinne täytyy mennä. En sano 
tuota ikävässä mielessä vaan 
se on mahtava vuosittainen 

luonto puoli, joskus 
ne pihatyöt on ihan 
ok. Sitä paitsi jos asuis 
jossain kerrostalossa, 
niin varmaan olis ko-
ko ajan naapureiden 
silmätikkuna. Jos sai-
sin esittää toiveen, 
niin mä varmaan halu-
aisin oman kamaripal-
velijan, joka hoitais 
kaikki mun ikävät asi-
at. Vielä täytyy muu-
tamana aamuna nous-
ta aikaisin ja raahau-
tua kouluun.  

Daniel pääsi pää-
siäiseksi kotiin ja lääkärit ih-
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tapahtuma, jossa järjestetään 
aina kaikkea kivaa nuorille. 
Siis ihan Must- juttu. Orto-
doksinuoria ympäri Suomesta 
kokoontuu tänä vuonna Joen-
suuhun ja siellä näkee tuttuja 
ja tutustuu uusiin ihmisiin. 
Nonnakin on luvannut tulla 
Oulusta ja eipä me olla tässä 
sen Valamon reissun jälkeen 
nähtykään. Me ei olla pahem-
min pidetty edes yhteyttä, 
joten saa nähdä millaiseksi 
”ystävyys” on muuttunut. 
Joonatanille nämä ovat ensim-
mäiset vuosijuhlat ja se saakin 
sitten kunnon kokemuksen, 
kun samaa aikaa on Ortodok-

siset kirkkopäivät. Teemana 
siellä on ”Kirkko – luomakun-
nan toivo” ja äitikin on puhu-
nut, et sinne odotetaan 500 
kuorolaista. Elikkä melkonen 
massatapahtuma tiedossa. 
Onhan se kiva tavata meidän 
kirkon korkein kirkollinen 
päämies, kun Konstantinopo-
lin patriarkka Bartholomeos-
kin saapuu paikalle. 

    
Kesää kohti mennään ja 

lomalla tapahtuu…

Teksti: LL
Piirros: Klaudia
Honkamäki

Kasteen ja mirhavoitelun 
sakramentit

Sakramentit tutuksi

Kastetapahtumassa toi-
mitetaan kaksi sakra-
menttia: kasteen ja mir-

halla voitelun sakramentit. 
Kastetta edeltää nimenanto-
toimitus, joka pitäisi toimittaa 
lapsen ollessa kahdeksan päi-
vän ikäinen. Useimmiten nime-
nanto toimitetaan varsinaisen 
kasteen yhteydessä.

Kastetta edeltävissä toi-
mituksissa luetaan eksorkismit 
eli rukoukset pahoja henkiä 
vastaan. Sylikummin on oltava 
ortodoksi, koska tämä vastaa 
pahasta hengestä luopumises-
ta ja tunnustaa kristillisen us-
kon sekä lukee uskontunnus-
tuksen kastettavan puolesta. 
Pappi pyhittää kasteveden ja 
öljyn rukouksilla ja tekee ve-
teen ristinmerkin. Pyhitetyllä 
öljyllä pappi voitelee ristin kas-
tettavan otsaan, rintaan, sel-
kään (sielun ja ruumiin paran-
nukseksi), korvat (uskon kuu-
lemiseksi), kädet (sinun kätesi 
ovat minut tehneet ja valmista-
neet) ja jalat (askeleitten edis-
tämiseksi).

Kastettaessa pappi lausuu: 
”Kastetaan Jumalan palvelija 
(nimi) Isän, aamen, Pojan, aa-
men, ja Pyhän Hengen nimeen, 

aamen.” Upotuskasteessa van-
ha ihminen haudataan ja sen 
jälkeen tämä nostetaan vedes-
tä ylös uuteen elämään Pyhän 
Hengen kautta. Kastettu pue-
taan valkoiseen pelastuksen 
kastepukuun ja kaulaan ripus-
tetaan kasteristi. Kasteessa 
ihminen osallistuu ikään kuin 
pääsiäiseen.

Kastetta seuraa välittö-
mästi mirhalla voitelun sakra-
mentti, joka kuvaa helluntain 
Pyhän Hengen vuodatusta. 
Mirhalla pappi voitelee ristin 
kastettavan otsaan, silmiin, 
sieraimiin, suulle, korville, rin-
nalle, käsille ja jaloille lausuen 
joka kerran ristin tehdessään: 
” Pyhän Hengen lahjan sinetti”, 
johon kummi tai seurakunta 

vastaa: ”Aamen.” Mirhalla voi-
telun jälkeen pappi kiertää yh-
dessä kastettavan ja kummien 
kanssa kasteastian ympäri kol-
me kertaa. Kuoro laulaa: ”Niin 
monta kuin teitä on Kristuk-
seen kastettu, te olette Kris-
tukseen pukeutuneet. Hallelu-
ja.” (Gal. 3:27) Kasteastian 
ympäri tehty saatto kuvaa 
ikuista liittoa Kristuksen kans-
sa. Saatto muistuttaa myös al-
kuseurakunnan joukkokastei-
den ristisaattoja kastekappe-
leista kirkkoon. Kasteen lo-
pussa kätten päälle panemisen 
kautta pappi siunaa: ”Vanhurs-
kautettu olet, kastettu olet, 
valistettu olet, mirhalla voidel-
tu olet, pyhitetty olet Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen.” Lapselta leikataan 
myös hiuksia, mikä kuvaa kuu-
liaisuutta Jumalaa kohtaan. 

Kasteen sakramentissa 
luvataan elää kristittynä, ja 

mirhalla voitelun sakramentti 
on vahvistus seurakunnan jä-
senyydestä, ja lapsi on valmis 
ottamaan vastaan ehtoollisen. 
Kastetoimitus saa lopullisen 
täyttymyksensä, kun lapsi tuo-
daan ensimmäisen kerran eh-
toolliselle.

  Leena Lomu
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