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Isien opetuksia

iankaikkisesti

Olemassaolosta
elämään
Pääsiäisyön liturgiassa luetaan Johanneksen evankeliumin ensimmäiset jakeet
(Joh. 1:1-17).
Johanneksen evankeliumi on esillä
koko pääsiäiskauden sekä liturgioiden lukujaksoina että evankeliumin
kertomuksista syntyneinä veisuina,
jotka on koottu pääsiäiskauden hymnien kirjaan pentekostarioniin.
Johanneksen evankeliumi julistaa aina salaisuutena säilyvää, mutta yhtä aikaa täydellistä ylösnousemuksen todellisuutta. Jumalan
Sanan ihmiseksi tuleminen ja ylösnousemus eivät ole vain hengellisiä
tapahtumia, vaan ortodoksisuutta
on vahva usko kokonaisvaltaiseen
ihmisyyteen.
Johanneksen evankeliumi painottaa elämän laatua ja alkuperää.
Se muistuttaa meitä siitä, ettei elämä ole vain olemassaoloa, sillä ovathan elottomat asiatkin olemassa.
Todellinen elämä ylösnousemuksessa merkitsee olemassaolon jakamista Jumalan kanssa.
Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
Leo
Karjalan ja koko
Suomen arkkipiispa

Luojan viinitarha
”Jumala, katso alas taivaista ja näe tämä viinitarha. Lähesty armollasi ja
vahvista se, minkä oikea kätesi on istuttanut.”

N

ämä sanat tarkoittavat Kirkkoa, mutta voimme ymmärtää ne
myös luomakuntaa tarkoittaviksi. ”Herra Jumala asetti ihmisen
Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.” Ihmisellä
on oikeuksia luontoon, mutta myös velvollisuuksia. Paimentolaisoloissa
ihmiset saivat elantonsa välittömästi luonnosta. Ei ihminen tieten tahtoen turmellut sitä, mikä piti hänet hengissä. Kulutuksesta tuli ongelma teollistumisen myötä, sillä se katkaisi kuluttajan välittömän yhteyden luontoon. Edelleenkin kaikki tuotteet tulevat luonnosta.
Teollistumisen teki mahdolliseksi halpa energia. Fossiiliset polttoaineet muodostavat globaalin ongelman, sillä ilmakehä ei tunne valtiollisia
rajoja. Ihmisen osuudesta ilmaston lämpenemiseen kiistellään. Ihmisellä on taipumus uskoa mukavampaan vaihtoehtoon. Jos tuhat tiedemiestä
sanoo, että ilmasto lämpenee ihmisen toimien vuoksi ja yksi väittää muuta, uskomme sitä yhtä.
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteena on öljyvapaa
maakunta runsaan vuosikymmenen päästä! Sen päivän tahtoisin nähdä.
Tavoitteen saavuttamista pitää tukea kaikin voimin. Muutama vuosi sitten minut kutsuttiin luottamushenkilöksi säätiöön, jonka yksi tärkeä rahoituskohde on bioenergian tuotanto ja tutkimus. Puhumme lähiruoasta, mutta entä lähienergia? Ehkä piankin voimme tankata autoon biokaasua vedenpuhdistamon tai sikalan luona.
Mitä kristitty voi tehdä ympäristön hyväksi? Yhden ihmisen panos voi
tuntua olemattomalta. Kristinuskossa kohtuus on hyve ja ahneus pahe.
Pääsiäispaastokin on ollut hidastamista, ”downsiftausta”, ja varmasti ympäristölle hyväksi. ”Vihreä patriarkka” Bartolomeos tarkastelee asiaa ihmisoikeuskysymyksenä. Ympäristön saastuttamisen tuomista hyödyistä nauttivat rikkaat,
haitoista kärsivät köyhät. Me ortodoksit voimme vaikuttaa omilla kulutustottumuksillamme ja kansalaistoiminnalla ja edistää samalla
ihmisoikeuksia. Siihen meillä on arvovaltainen
kirkollinen tuki.
Rovasti Iivo Suvanto
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Valmistelimme viime vuonna Jyväskylässä
seurakunnan ympäristöohjelmaa
valtuuston asettamalla pienellä porukalla.
Jaoimme työn osiin ja kukin pohti
palastaan välillä yksin ja välillä yhdessä.
Tavoitteenamme oli tehdä seurakuntaan
yksinkertainen ja käyttökelpoinen ohjeistus,
jossa arjen sujuvuuden parantamisen
lisäksi olisi huomioitu myös
ympäristönäkökulmia.
kuvat: Jyväskylän kaupunki ja Wikimedia

Kohtuullisesti Jyväsk ylässä
S

Kestävä huoli

Tavoittelimme sitä, että kuluttaisimme vähemmän. Energia-asioita parhai4
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ten ymmärtävä teki laskelmia ja suun- täisi suhtautua myös toisiimme. Sovinnitelmia kulutuksen vähentämiseksi. tosunnuntaina aloitamme paaston
Säätämällä voi todistettavasti myös pyytämällä ja antamalla toisillemme
säästää. Koneista enemmän ymmärtä- anteeksi pyytäen samalla anteeksianvä taas kasasi viisaita ohjeita, joilla lait- toa Jumalalta meille kaikille. Helppoteista saataisiin paras hyöty. Koulutta- ahan se on ystävien ja täysin tuntematja mietti koulutuksia. Rakentamista ja tomien kesken, mutta entä niiden, jotkorjaamista suunnitellaan tilanteen ka eivät ilmaannu ehtoopalvelukseen
mukaan, koska vanhojen viisauksien ja jotka mieluummin unohtaisi. Voisilisäksi saattaa kehittyä
ko kuluttamisen vähenuusiakin viisauksia. Sen
tämisen liittää myös ihmissuhteisiin, koska väävuoksi ohjeistusta pitää
Tavoitteemme on
voida myös soveltaa. Kairinkäytettynä myös ihkuluttaa
vähemmän minen kuluu? Voisimkenlaista tietoa ja ohjeistusta seurakunnan ymmekohan tässäkin kohpäristöohjelman laatitaa tehdä parannusta ja
miseksi on vaikka kuinka paljon, joten miettiä miten suojelisimme toisiamihan alusta ei tarvitse pyörää ruveta me ja itseämme paremmin? Samoilla
keksimään. Olennaisen poimiminen yksikertaisilla teoilla olisi hyvä aloitsieltä seasta on suurempi haaste. Mi- taa: pidä huolta, varjele, älä sotke, kankä valmiista malleista sopisi juuri mei- na vastuuta teoistasi, pyydä anteeksi ja
dän seurakuntaamme?
korjaa rikkomasi; ja aina vain rakasta.
Karsastamme kertakäyttöisiä ideoi- Kuitenkin ihminen on ainutlaatuinen
ta. Sen vuoksi tämänkin ohjelman pi- ja korvaamaton osa luomakuntaa.
täisi kestää ajan patinaa eikä olla vain
Käytöksen muutos
äkkiä kasaan huitaistu suoritus. Siinä
on mallia myös tähän paastonaikaan. Kenelläkään ei ole periaatteessa miSamalla kestävällä huolella meidän pi- tään ympäristöohjelmassa sanottuja

asioita vastaan, eikä kukaan halua tahallaan tehdä pahaa jälkeä luonnossa.
Toisaalta tässä ei puhuta karille ajavista öljytankkereista Itämerellä, vaan kopiopapereista, kirkkokahveista, käsipyyhkeistä ja sähkölaskuista. Ihan pikkujuttuja kaikki ja sen vuoksi oman
käyttäytymisen muuttaminen kehtuuttaa. Muutoksen lykkääminen huomiselle kun on niin inhimillistä ja mitä väliä sillä on, jos teen vielä tänään
asiat samoin kuin aina ennenkin?

Varjele tapaa

Saanko esitellä: tässä on biojäteastia!
Osapuolet tervehtivät toisiaan, mutta
eivät millään tule sinuiksi toistensa
kanssa. Sitten laitetaan nuoli viereen,
jossa on teksti: ”BIOJÄTEASTIA”. Seuraavaksi laitetaan nuolen viereen lappu, jossa kehotetaan käyttämään oheista roskista. Koulutuspäivistä ja seminaaristakin on ollut jo puhetta. Toistamalla ja kertaamalla oppivat niin lapset kuin aikuisetkin. Varjele tapaa, niin
Teofanian
ristisaatto
Tuomiojärvelle.

Mikko Blom

eurakunnassamme on noin
2400 jäsentä. Seurakuntamme
alueella on Jyväskylän Kristuksen ylösnousemuksen kirkon lisäksi seitsemän tsasounaa. Ympäristöohjelmaa kirjoittaessamme mietimme seurakuntalaisia, ohikulkijoita,
erilaisia pyhäkköjä, juhlaa ja arkea.
Paastonaikojen ja perinteiden huomioiminen esimerkiksi hankinnoissa soveltui sujuvasti osaksi tekstiä. Olisi hienoa sanoa henkseleitä paukutellen, että valmista tuli ja ottakaa vain muut
tästä mallia, mutta eihän se niin mennyt. Saimme toki tehtyä hyvän pohjan,
mutta käytännön työ jatkuu.
Vaikeinta ei ole patterin säätäminen, vaan ihmisen säätäminen. Vaikka olisi kuinka hieno ympäristöohjelma, siitä ei ole kaappiin nostetussa
kansiossa mitään hyötyä. Uusi valtuusto määräsi sen vuoksi työn jatkumaan,
että hyvät ajatukset saataisiin pois paperilta ja osaksi käytäntöjä.

tapa varjelee sinua, on vanha tähänkin
soveltuva hengellisen elämän hoitoohje.  
Ympäristöohjelman kirjoittamiseen
liittyy myös ristiriitaa. Varsinkin paaston aikana meidän pitäisi kääntää katseemme pois tästä maailmasta. Moninaisista huolehtiminen kun vie meitä
väärään suuntaan. Toisaalta paasto tapahtuu myös tässä maailmassa ja sen
vuoksi tällaisen ohjeistuksen miettiminen on myös hyvin palkitsevaa. Vähemmän kuluttaminen, vauhdin hiljentäminen ja olennaisen pohtiminen
ovat osa elävää perinnettä ortodoksisessa kirkossa. Ikivanhat paastotekstit
toisensa jälkeen sopivat kannustuksesi ympäristöohjelman tekemiselle. Tarvitsenko minä todella tätä vai voisinko antaa sen toiselle? Riittäisikö tästä
jaettavaksi? Tulisitko kyytiin? Voisimmeko olla yhdessä, tässä samassa tilassa, ettei kukaan jäisi yksin? Kristittyinä meille kuuluu viljelijöinä ja varjelijoina vastuu koko maailmasta – ei yhtään sen vähempää.
Minna Rasku
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Lasten pääsiäinen
 Ilomantsi, Pyhän Elian kirkko
Ma 9.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, ristisaatto,
kirkkokahvit seurakuntatalolla, lasten pääsiäinen.

Kuvat: Juha Riikonen

Lasten pääsiäisen
yhteistä riemua.

Lasten pääsiäinen

–kaikkien yhteinen juhla
Lasten pääsiäisen riemu kantaa kauas. Metropoliitta
Panteleimon kertoo siitä kuinka ajatus juhlasta syntyi
Valamossa vuonna 1977. Luostarin pääkirkko oli juuri
valmistunut ja sen kautta virisi ajatus siitä kuinka lapsia
saataisiin yhä enemmän mukaan palveluksiin.

E

nsimmäinen Lasten pääsiäinen järjestettiin vuonna 1978.
Aluksi tilaa palveluksen jälkeiselle juhlalle oli vielä vä-

hän.
– Lähinnä se tarkoitti “ongintaa”
Trapesan takatiloissa, mutta Kulttuurikeskuksen valmistuttua juhla laajeni ja lapsia tuli vanhempineen paikalle jo bussilasteittain mm. Ilomantsista, Joensuusta ja Kuopiosta, kertoo
metropoliitta Panteleimon.
Valamosta juhla-ajatus kantoi koko
maahan ja myöhemmin Valamon juhla laantui seurakuntien alkaessa järjes6
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tää omia pääsiäisjuhliaan. Juhlapäiväksi vakiintui toinen pääsiäispäivä.

Aitoja juhlijoita

– Lasten ilo on aina aitoa ja vilpitöntä,
sanoo Joensuun seurakunnan nuorisotoimenohjaaja Pasi Onatsu, joka reilut neljä vuotta on tehnyt työtä kaiken
ikäisten lasten ja nuorten kanssa.
Pääsiäinen on lastenkerhojen touhuissa mukana luontevasti. Pienten
kerholaisten on vaikea ymmärtää juhlan syvää sanomaa. Asiasta jutellaan
mm. aiheeseen liittyvien ikonien väritystehtävien ja askartelujen kautta.

Pastori Mikko Sidoroff muistuttaakin siitä kuinka ylösnousemus on tärkeää kokea yhdessä. Pääsiäistervehdys
“ Kristus nousi kuolleista” kaikuu yhteisvoimin kirkoista ulos maailmaan.
– Lapset kasvavat pääsiäisen iloon
tekojen ja kokemuksen, ei niinkään selittämisen kautta, muistuttaa Sidoroff.

Jättiliturgia

Joensuussa Lasten pääsiäistä vietetään
pääsiäismaanantaina liturgian jälkeen
seurakuntasalilla. Juhla on koonnut
mukaansa n.150 lasta perheineen. Kirkkaalla viikolla koululaiset ovat kansoittaneet kirkon. Tiistaista perjantaihin
koululaiset ovat tullleet opettajineen
palveluksiin ja yhteiselle aterialle seurakuntasaliin.
Tänä vuonna haluttiin seurakunnassa järjestää yksi yhteinen koululaispalvelus, johon kaikki alueen lapset

opettajineen pääsisivät mukaan.
Juhlassa tuleekin näin olemaan
huimat n. 700 osanottajaa.  
Juhla järjestetään Pataluodon
koululla ja Pasi Onatsu kertoo järjestelyjen laajuudesta. Syvä huokaus kertoo asiaan paneutumisesta
ja huolesta kaiken onnistumisesta
mallikkaasti.
Juhlaan laajuuden vuoksi on huomioitava monia asioita useampien
bussien paikoituksista, vaatteiden
säilytyksestä, satojen pienten jalkojen alle jäävän lattian suojaamiseen
saakka – ruoasta puhumattakaan.
– Ruoka on suunniteltu juuri

lasten “suunmyötäiseksi”, sanoo
Onatsu.
Kaikki on suunniteltu niin, että
juhlassa on hyvä ja turvallista olla.
Jo suuren mittakaavan vuoksi ei
juhla näillä näkymin tulevina vuosina saa jatkoa. Omat pyhäköt ovat
tärkeitä ja tulevaisuudessa ne kokoavat edelleen alueensa lapset  
omaan juhlaansa. Nyt pääsiäisen
riemusta nautitaan kuitenkin kaikki yhdessä.
Lasten pääsiäinen kokoaakin
perheet yhteen ja pääsiäistervehdys
kiirii joka vuosi ympäri Suomen
maan. Kristus nousi kuolleista!
Mari Vainio

Koululaisten pääsiäinen
Joensuussa
Hiippakunnan suurin kirkollinen
tapahtuma kokoaa koululaiset yhteen
Kirkkaan viikon keskiviikkona
(11.4.) Joensuun ortodoksisessa
seurakunnassa kootaan kaikki
seurakunnan alueella asuvat ortodoksioppilaat yhteiseen pääsiäisjumalanpalvelukseen Pataluodon koululle. Juhlaliturgia
alkaa klo 9 ja sinne odotetaan
hieman yli 700 osallistujaa. Tapahtuman järjestelyistä vastaa
pääasiassa Joensuun ortodoksisen seurakunnan nuorisotoimi,
mutta yhteistyössä ovat mukana mm. ONL ry, aikuiskoulutuskeskus ja kourallinen uskonnonopettajia. Tapahtumaan on pyydetty avuksi opastus ja tukitehtäviin myös Pohjois-Karjalan Prikaatin ortodoksisia varusmiehiä.
Liturgian jälkeen koululaiset
ja järjestäjät käyvät yhteiselle ate-

rialle. Tapahtumaan sisältyy
myös nuorille suunnattua ohjelmaa. Tilaisuuden suunnittelu on
aloitettu jo vuosi sitten. Idea yhteiseen juhlaliturgiaan on kypsytelty pitkään. Maakunnan kouluissa on paljon pieniä ortodoksia oppilasryhmiä. Tapahtumalla halutaan osoittaa, että maakunnan alueella ortodokseja on
kokonaisuudessaan paljon. Näin
oppilaat saavat poikkeuksellisen
kokemuksen kirkon yhteisöllisyydestä. Perinteisesti seurakunnan ortodoksioppilaat ovat osallistuneet pääsiäisliturgiaan kirkkaalla viikolla oman asuinalueensa pyhäkössä.
Joensuun ortodoksisen
seurakunnan nuorisotoimi

 Joensuu, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Ma 9.4. klo 10 liturgia, lastenpääsiäinen
 Juuka, Pyhän profeetta Elian tsasouna
Ma 9.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, lasten
pääsiäinen
 Lieksa, Pr. Elian kirkko
Ke 11.4. klo 8.45 koululaisten liturgia
 Sotkuma, Pyhän profeetta Elian tsasouna
Ma 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,
II pääsiäispäivä, lasten pääsiäinen
 Iisalmi, Pr. Elian kirkko
Su 8.4. klo 16 lasten pääsiäisjuhla kirkon alasalissa
Ti 10.4. klo 9.30 koululaispalvelus ja ristisaatto.
Ruokailu kirkon alasalissa.
 Lapinlahti, Kaikkien pyhien kirkko
Ma 9.4. klo 9 liturgia, lasten pääsiäisjuhla liturgian
jälkeen kirkon alasalissa
 Jyväskylä, Kristuksen ylösnousemisen
kirkko
Ma 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten pääsiäinen.
Pe 13.4. 4.- 6. luokkalaisten teemapäivä, liturgia
klo 9, ruokailu ja opetusta.
 Kuopio, Pyhän Nikolaoksen katedraali
Ma 9.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 11.4. klo 10 liturgia, koululaiset
To 12.4. klo 10 liturgia, koululaiset
 Siilinjärvi, Suurmarttyyri Georgios
Voittajan kirkko
Ke 11.4. klo 10 liturgia, koululaiset
 Juankoski, Jumalansynnyttäjän
suojeluksen kirkko
Pe 13.4. klo 10 liturgia, koululaiset
 Varkaus, Kristuksen taivaaseen
astumisen muistolle pyhitetty kirkko
Ke 11.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen.
 Leppävirta, Pyhien Karjalan valistajien
tsasouna
Ti 10.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen.
 Savonlinna, Pyhien Sakariaan ja
Elisabetin kirkko
Ma 9.4. klo 10 liturgia, lasten
pääsiäinen
 Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen
kirkko
Ti 22.5. klo 9 koululaisliturgia.
 Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti
Ti 8.5. klo 9 koululaisliturgia
 Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Ti 22.5. klo 9 koululaisliturgia.
AAMUN KOITTO
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Juha Riikonen

Ilomantsin

Pyhän Elian kirkko

– rakkaudella rakennettu

8
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lomantsi oli Käkisalmen läänin
kaukaisin ja pohjoisin pogosta.
Ruotsi ja Novgorod, myöhemmin
Ruotsi-Suomi ja Moskova, kilpailivat satojen vuosien ajan Karjalan herruudesta. Muun Karjalan ohella Ilomantsi on ollut sotanäyttämönä kymmeniä kertoja, viimeksi 1944. Nykyinen pyhän Elian kirkko on järjestyksessään todennäköisesti jo kuudes ortodoksinen kirkko paikkakunnalla.
1500-luku oli luostarielämälle kasvun aikaa Karjalassa. Ilomantsiinkin
perustettiin Valamon luostarin alaluostari Kuhasaloon, joka sijaitsee nykyisen
Joensuun kaupungin alueella. Sodat
kuitenkin katkaisivat suotuisan kirkollisen kehityksen: 1500-luvun loppuun
mennessä Laatokan-Karjalan luostarit
hävitettiin heimo- ja valloitussodissa.

Kun Käkisalmen lääni joutui Ruotsille 1617, karjalaiset alkoivat muuttaa
joukoittain rajan taakse Aunuksen Karjalaan. Monet ortodoksiperheet muuttivat aina Tveriin saakka. Muutto oli vilkasta. Vielä vuonna 1631 Pohjois-Karjalan väestö oli täysin ortodoksinen,
mutta 1691 ortodokseja oli enää 8 %.
Kuvan omistaa Heimo Savinainen.

Ilomantsin ortodoksinen
seurakunta on Suomen
vanhin. Vatjan viidenneksen
verokirjan mukaan kylän
upeimmalla paikalla Pappilanvaaralla sijaitsi pieni
profeetta Elian kirkko, jonka
pappi Ivan viljeli vaaran
peltoja vuonna 1500. Kaikki
kyläläiset olivat karjalaisia
ortodokseja. Ilomantsin
pogosta eli veronkantopiiri käsitti tuolloin lähes koko
nykyisen Pohjois-Karjalan.
Historian tapahtumat
muuttivat pian kaiken.

Elian kirkko 1920- luvulla.

Tuossa vaiheessa Ilomantsissa ortodoksien osuus väestöstä oli vielä 37 %. Karjalaisten hylkäämille tiloille asutettiin
luterilaisia uudisasukkaita Savosta.
Muutto ei johtunut pelkästään uskonnollisesta painostuksesta. Moskova tarjosi muuttajille maata ja verohelpotuksia.
Katovuodet kiihdyttivät muuttoa.
Luterilainen esivalta piti ortodokseja eli ”ryssiä” epäluotettavina alamaisina erityisesti kriisiaikoina. Epäilykset ortodoksien luotettavuudesta olivat perusteltuja, sillä Ilomantsin ortodoksit olivat jatkuvasti yhteydessä rajan takaisiin heimoveljiinsä. Kieli, tavat, ja kulttuuri yhdistivät Karjalan
kansaa. Tarpeen vaatiessa karjalaiset
liittyivät Moskovan sotajoukkoihin
”ruotseja” vastaan.
Kaikkien vastoinkäymisten jälkeenkin ortodoksisuus säilyi Ilomantsissa.
Luterilainen esivalta ja kirkko suhtautuivat ortodokseihin vaihtelevasti. Toisaalta kruunun hallinto ymmärsi ortodoksien valituksia ja antoi myös ortodoksien kannalta myönteisiä päätöksiä, vaikka ortodokseilla ei varsinaisia
kansalaisoikeuksia ollutkaan. Eri kirkkoihin kuuluvat naapurukset tekivät
yhteistyötä, jos kyse oli vaikkapa oman
kylän etujen puolustamisesta. Ilomantsissa ekumenia on satoja vuosia vanhaa.
Varhaisimmista Elian kirkoista ei
ole säilynyt tietoja. Arvioiden mukaan
Elian kirkon tuhosivat Ruotsin tukemat savolaiset sotajoukot 25-vuotisen
sodan aikana 1500-luvun lopussa. Ensimmäinen piirros Elian kirkosta on
Erik Utterin laatimassa Käkisalmen
läänin kartassa vuodelta 1650. Uusi Elian kirkko valmistui 1672. Suuren pohjan sodan jälkeen 1700-luvun alussa
Ilomantsin seurakunta menetti itsenäisyytensä ja se liitettiin Taipaleen
seurakuntaan. Koska pappia ei ollut
puolustamassa ortodoksien oikeuksia,
luterilainen kirkko käytti tilaisuutta
hyväkseen ja liitti entisiä ortodoksien
maita omiinsa.

Juha Riikonen

Pyhän Elian kirkko.

Ristisaatto
IIomantsissa.

Lahonneen kirkon tilalle rakennet- syyttivät tapahtumasta luterilaisia, jottiin uusi kirkko, jonka rahoittamisek- ka olivat ”tunkeutuneet vaaran laelle
si Porvoon luterilainen
kirkkoineen”. Kaikki esituomiokapituli keräsi koneistö ja asiakirjat tuhoulehdin. Pappilanvaaralle
tuivat kirkon mukana.
Seurakunta on
nousseen Elian kirkon
Tuosta onnettomuuSuomen vanhin
vihki Valamon luostarin
desta lähtien ortodoksiigumeni Efrem 1766. Venen kirkko ei enää halnäjän keisarinna Katariilinnut Ilomantsin kyläna II lahjoitti kirkolle esineistöä. Seu- maisemaa. Uusi kirkko rakennettiin
rakunta itsenäistyi uudelleen ja sai jäl- vaaran alle nykyisen sankarihautausleen oman papin.
maan paikalle. Entiset Elian kirkon maat
liitettiin luterilaisen pappilan tiluksiin.
Väliaikainen kirkko
Järjestyksessään jo viides, vuonna
palveli 100 vuotta
1798 valmistunut pieni Elian kirkko oli
Heinäkuun 27. päivän vastaisena yönä tarkoitettu väliaikaiseksi. Kirkko oli
1794 salama iski luterilaiseen kirk- lämmittämätön, sen perustukset olikoon, joka oli rakennettu ihan orto- vat huonot ja seinät pullistelivat. Seudoksisen kirkon viereen. Tuli levisi no- rakuntalaiset halusivat kunnollisen
peasti Elian kirkkoon ja parissa tun- kirkon. Uutta kirkkoa suunniteltiin
nissa kaikki Pappilanvaaran rakennuk- 1822 ja 1842, jolloin kirkkoa varten laaset paloivat maan tasalle. Ortodoksit dittiin jopa tarkat piirustukset.
AAMUN KOITTO

•

9



Juha Riikonen

Iljan praasniekka.

Lasaruksen lauantai.

Kaikki suunnitelmat kuitenkin kaatuivat rahapulaan. Oli tyydyttävä väliaikaisen kirkon korjaukseen, joihin
pappi Feodor Okulov joutui jopa anomaan virka-apua rahoituksen saamiseksi. Vanhaa kirkkoa korjattiin taas
1865 ja 1870, jolloin kirkkoon saatiin
10
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Suistamon kirkon vanha ikonostaasi.
Nykyisin nuo ikonit palvelevat seurakuntasalissa rukoilevia.
Uuden suunnitelman kirkoksi laati
pietarilainen arkkitehti Dimitrij Sadovnikov 1888. Tällä kertaa rakennusprojekti vietiin loppuun saakka toden-

Yhteinen ponnistus

Jokaisen täysi-ikäisen seurakuntalaisen oli osallistuttava hankkeeseen 25
pennillä. Rahan kerääminen aloitettiin
1887. Jos osallistui vielä kirkkoleipäkustannuksiin, summa oli 27 penniä.
Myös Enon ja Kiihtelysvaaran ortodokseilta perittiin maksu, sillä nämä kuuluivat Ilomantsin seurakuntaan. Rahan lisäksi maksuksi hyväksyttiin ruis,
suola, voi ja päivätyöt. Myös papin ripitysrahoja ohjattiin rakennusrahastoon.
Seurakunnankokouksessa 11.3.1889
todettiin, että keisarillinen senaatti salli rakennuspuiden ottamisen kruunun
metsistä. Seurakuntalaisten tehtävänä
oli toimittaa rakennukselle kivet, hiekka, savi, päreet, parrut ja hirret. Uuden
kirkon hyväksi hyväksyttiin ”luonnossa toimitettavat rakennustarpeet ja päivätyöt, kuten mullan veto, maan kaivuu, ja hevoistyöt”. 40.000 markan laina otettiin senaatilta sillä ehdolla, että
ensimmäisten kolmen vuoden aikana
laina oli korotonta.
Uusi Elian kirkko nousi lopulta 1891
Niemelän tilalle, joka oli ostettu kauppias Makaroffilta 1886. Perinteistä neliömuotoista keskuskupolikirkkoa ympäröi neljä pienempää kupolia. Kirkon
länsipäädyssä kohoaa kellotorni. Varsinaisesti kirkon arkkitehtoninen muotokieli on peräisin 1700-luvulta, joten
uusklassismia myötäilevä rakennus on
aikakauteensa peilattuna arkkitehtonisesti hieman myöhäinen. Seurakunta oli lopultakin saanut arvolleen kuuluvan kirkkorakennuksen. Kirkko vihittiin käyttöönsä heinäkuussa 1892.
Lainan kuoletus jatkui vuosia. Vuoden 1905 uskonnonvapauslaki antoi

mahdollisuuden erota ortodoksisesta eroa kannatettiin, sillä Venäjän vaikukirkosta. Yllättäen peloksi nousi se, et- tusvallan pelättiin vahvistuessaan heitä kirkosta eronneet vapautuivat myös kentävän seurakunnan asemaa.
rakennuslainan maksuvelvoitteesta.
Kansalaissodan aikaan keväällä
Seurakunnankokouksessa 20.8.1906 1918 poliittinen tilanne oli tulenarka
päätettiin, että kirkosta eroaminen ei myös Ilomantsissa. Seurakunnankovapauttanut lainan kuoletusvelvolli- kous päätti, että suuren viikon ja pääsuudesta. Vaatimukselle saatiin läänin siäisen jumalanpalvelukset toimitekuvernöörin päätös 11.10.1907. Seura- taan valoisaan aikaan ”rahvaan liikehkuntakokouksen pöytäkirjassa todet- timisen estämiseksi”. Pian seurakuntiin, että ”Uskonnonvapautta hyväksi nan elämä palautui rauhallisiin uokäyttäneet luterilaiseen kirkkoon liit- miinsa kirkkoherra Simeon Okulovin
tyneet luopiot eivät voineet välttyä aikana (1923–1934).
kansallisvelvollisuuden suorittamisesPyhän Elian kirkko
ta eli yhteisen lainan kuoletukselta,
koska olivat olleet oikeauskoisen seu- Elian kirkon ikonostaasi on pietarilaisrakunnan jäseninä kirkon rakennus- ta tekoa. Kirkkosalin suuret maalaukvaiheessa”. Luopiomieset ja monet esineet ovat
het joutuivat maksaperäisin edellisestä Elimaan 1 markan ja 25
an kirkosta, joka puretKirkko vihittiin
penniä ja luopionaiset 75
tiin 1917. Vanhaa kirkkäyttöönsä 1892
penniä vuodessa.
koa suunniteltiin siirretHelmikuun vallankutäväksi joko Möhköön
mous 1917 vaikutti myös
tai Melaselkään. LopulIlomantsin ortodoksien elämään. Seu- ta parhaiten säilyneistä hirsistä rakenrakunnan papeista monet kannattivat nettiin kappeli Pötönkankaan hautasuomalaiskansallista henkeä. Seura- usmaalle ja vanhan kirkon tontille pekunnankokous päätti yksimielisesti rustettiin sankarihautausmaa.
mm. siirtymisestä uuden ajanlaskun
Kirkkoherra Kauko Salmisen aikakäyttöön 1917. Myös kirkon ja valtion na 1964 elvytetty Iljan praasniekka on

Juha Riikonen

Teuvo Martiskainen

näköisesti tarmokaan kirkkoherra Mihail Skorodumoffin ansiosta. Hän oli
suomalaiskansallisesti ajatellut sielunpaimen, joka teki kaikkensa seurakuntansa eteen. Rahoitukseksi saatiin pitkäaikainen laina senaatilta. Lisäksi Venäjän kirkon korkein hallitus eli Pyhä
Synodi ja Valamon luostari osallistuivat rakennuskustannuksiin.

Vedenpyhitys Elian päivänä.

tuonut Elian kirkon ja seurakunnan
suurelle yleisölle tutuiksi. Työtä jatkoivat kirkkoherrat Hannu Loima, Rauno
Pietarinen ja Johannes Karhusaari. Erityisen hyvin praasniekan ”aitokarjalaisessa” ilmapiirissä viihtyi arkkipiispa
Paavali.
Elian kirkko vaihtoi väriä 1980. Vaalea ulkoseinäväri vaihdettiin syvän keltaiseen ja punainen katto kupoleineen
vihreään. Sisäremontti toteutettiin
1989. Ilomantsin kirkko on ortodoksisista puukirkoista kooltaan suurin Suomessa.
Elian kirkon rukouksellisia aarteita
ovat kaksi Jumalanäidin ikonia, joista
suurempi sinitaustainen on Melaselän
tsasounasta peräisin oleva Tihvinän
Jumalanäiti vuodelta 1756. Melaselän
ortodoksinen kylä tuhoutui sodassa ja
alue jäi viimeisimmässä rajanvedossa
Neuvostoliiton puolelle. Mutalahden
tsasouna jatkaa Melaselän pyhäkön
kunniakasta perinnettä.
Elian nimikkoikoni sijaitsee kunniapaikalla kirkon etuosassa. Ikonimaalari Petros Sasakin 1980 ristisaattoikoniksi maalaaman kaksipuoleisen Pyhä
Herran Profeetta Elia -ikonin kääntöpuolella on kuvattu Pyhä Risti.
Ilomantsin pyhän Elian seurakunta uhmaa aikaa. Parhaimmillaan Elian seurakunnassa oli yli 4600 jäsentä
vuonna 1952. Muutto maalta kaupunkeihin on vähentänyt väkimäärän nykyiseen 1070 henkeen. Vuoden 2011 aikana väkimäärä lisääntyi ensi kertaa
sitten vuoden 1960.
Suomen hallituksen kuntauudistus lakkauttanee toteutuessaan yli
500-vuotiaan Ilomantsin ortodoksisen
seurakunnan. Seurakuntalaisten vaatimuksena on, että Ilomantsin pogostalla on jatkossakin oma pappi. Ilomantsin seurakunta seilaa kohti uusia
tuulia avoimin mielin peräsimessään
tarmokas ja seurakuntalaisiaan kuunteleva isä Ioannis Lampropoulos.
Artikkeli on osa ”Profeetta Elian
kirkko 120 vuotta” -projektia
Juha Riikonen
AAMUN KOITTO
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Unelma elinvoimaisesta kylästä, yhteisöllisestä elämäntavasta ja luonnonläheisestä ympäristöstä pitää pintansa
kaupungistuvassa Suomessa. Vierailemme Sotkumassa
Polvijärvellä ja Lapinlahden Alapitkällä. Molempien kylien
sydämessä soi ortodoksisen tsasounan kellojen kutsu.

S

otkuman kylällä kaikuvat kuolinkellot. Edellisenä iltana Taipaleen seurakunnan vanhin
mies Martti Jolkkonen on nukkunut kuolonuneen 94-vuotiaana.
Martin leski Aune on tullut kotitalon
portaille, jonne tsasounan kellot juuri
ja juuri kantavat metsän halki.
Kuolinviesti tavoittaa säveltäjä Jarin
työpöydän äärestä. Martin kellot.
Sotkuma on ihmisen kokoinen kylä,
jossa yhtä hyvin tulokkaalla kuin lähtijällä on nimi. Tsasounan isäntä Aarre
laskeutuu kellotornista. Kotimatkalla
häntä vastaan tulevat tutut lapset, Simo ja Sinna. Stigan vetonarun päässä
Soini-ukki on kellojen vaientama, mutta lasten riemu murtaa hiljaisuuden hy-

myksi: Eläköön Sotkuma!
Sotkuman kylä on Polvijärven ainoa
väkimäärältään kasvava alue. Kunnan
5000 asukkaasta 500 asuu Sotkumassa. Kylän sijainti on erinomainen: 20
minuutin ajomatkan päässä Joensuusta ja 10 minuutin päässä Polvijärven
kirkolta.
– Kaunis maalaismaisema sekä väljä rakentaminen houkuttelevat uusia
asukkaita, myös lapsiperheitä, Sotkuman koulun rehtori Rauni Mutanen
kertoo.
Kun muualla lakkautetaan kyläkouluja, valmistui Sotkumaan vuonna 2011 uusi alakoulu ja päiväkoti. 64 oppilaan ja 4
opettajan koulu toimii samalla kyläläisten kokoontumis- ja harrastustilana.

Sotkuman tsasouna.

Sotkuman kyläläisiä
vainajien muistelupäivän liturgiassa
pyhän Elian tsasounassa.
12
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Kuvat:Heikki Haapalainen

Eläköön kylä!
Tsasounan isäntä Aarre.

– Se on tärkeä vetovoimatekijä kylässä, Mutanen arvioi.

Lasten valtakunta

– Kun minä en ole kyläläisiä, Soini Siimestö valittelee, kun haluan jututtaa
häntä Sotkumasta.
Hän on asunut kylällä vuodesta -75.
Monella suvulla on juuret Sotkuman
hiekassa jo satojen vuosien syvyydellä. Soinin tuvassa on koolla kolme sukupolvea Sotkuman Siimestöjä.
Nelivuotias Sinna tapittaa utelijaa
kummissaan. Kuusivuotias Simo innostuu kertomaan:
– Talvella teen polttopuita omalla
sahalla. Kesällä ajan nurmikkoa ja pidän kalaverkkoja ojassa. Ukin verstaas-

sa rakennan lentokonetta!
Marjo-äiti hymyilee:
– Ihan on kuin isänsä, pienestä asti tehnyt kaiken miesten perässä.
Lapset eivät elä valjaissa. Kotona ja
pihalla saa koetella kädentaitojaan,
vaikka välillä sattuukin ohilyöntejä.
Kimmo-isä muistelee:
– Kerran Simo kävi salaa liiteristä
kirveen. Poika tuli kohta polvi veressä
sanomaan, että ei kerrota äidille, eihän.
Soini-ukki liikuttuu lapsia katsellessaan.
– Kyllä elämästä puuttuisi paljon ellei Simo ja Sinna asuisi tässä vieressä.
Omien lasten kanssa ei ehtinyt, kun
maatalous vei ajan. Nyt melkein joka
päivä puuhataan yhdessä.

Sydämessä rukous

Tsasounan ja hautausmaan isännöitsijä Aarre Saukkonen muutti vuonna
-98 kotitilalleen Solaan. Ortodoksinen
kirkko kutsui ensin lapsekseen ja kohta jo isännän tehtäviin.
– Tsasouna on minulle rakas. Tulen
aina paljon ennen palvelusta lämmittämään uunia ja sytyttämään lampukoita.
Tsasounan rinteestä on kaivettu
esiin kivikautinen asuinpaikka. Ortodoksinen kirkkokin on löytänyt asukkaat jo satoja vuosia sitten.
Kansanruno kertoo pappismunkki
Iljan julistustyöstä Karjalassa vuosina
1534-35:
– Vieras tuli Viron takoa, pyhä Ilja
Inkeristä; Alkoi kirkkoa kohota, säässynätä saaren päähän; Risti miehet
mielihyvin, vaimot vastenmielisetkin;
Silmät risti riitamiesten, sovitti sotaisan kansan; Ilajalle ilon saattoi, sulosanat Sotkumalle.
Kylään alkoi muuttaa luterilaisia
Stolbovan rauhan 1617 jälkeen. Ekumeniaa täytyi harjoitella aikansa; Lamminniemen vanhan tsasounan ja kalmiston lienevät luterilaiset hävittäneet.
Kohta alkoivat kiistakumppanit jo
rakastuakin toisiinsa. Viimeistään seka-avioliitot solmivat kyläyhteisön tiiviiksi uskontokuntiin katsomatta. Nykyinen 1916 käyttöön vihitty profeetta

Meeri Mustonen laulattaa Sotkuman kuorolaisia. Keskellä Jari Knuutinen
ja Niina Laine.

Elian tsasouna oli luterilaisten ja ortodoksien yhteinen ponnistus. Alusta asti yhteiskäytössä ollut hautausmaa on
sekin ainutlaatuinen: Helsingin Hietaniemen lisäksi ainoa ortodoksinen hautausmaa, jossa on oma sankarihauta.
Ekumeeninen kyläyhdistys on vuosittain muonittamassa tsasounan temppelijuhlaa, ja se valmisti talkoilla myös
hautausmaan aidan. Jouluaaton ehtoopalvelus on kyläläisten yhteinen joulunavaus.

Kylä tarvitsee vetureita

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja on kalifornialaissyntyinen Christiana Harle.

Siimestön suvun lumilinnaa Sotkumassa asuvat isovanhemmat Soini ja Eeva,
vanhemmat Kimmo ja Marjo, sekä pääarkkitehdit Simo ja Sinna.

Luomusaippuaa valmistava yrittäjä on
asunut Suomessa puolet elämästään.
Sotkuman hän löysi vuonna 2000.
– Kylässä on tehtävä yhteistyötä kaikkien kanssa. Se ei ole aina helppo, kun
sukset menee ristiks. Mutta pikkukylän
elämä voi olla paras ihmiskasvattaja!
Kyläyhdistys syntyi 80-luvulla, kun
kylään tarvittiin katuvalot. Viime vuosien suurin hanke on ollut vaatimus koulurakennuksen uusimisesta. Nyt työlistalla on kyläkaupan säilyttäminen.
Yhdistyksen tavoitteena on toimia
kunnan ja kylän välisen yhteistyön kanavana. Se järjestää aktiviteetteja kaikenikäisille.
Kyläyhdistyksen edellisen puheenjohtajan Jari Knuutisen ja Niina Laineen koti on vanhassa kaupan talossa.
Täälläkin vilistää lapsenlapsia: Asigah,
Kasem ja Aliah ovat äitinsä Marian
kanssa mummolassa.
Luterilaisen Jarin ja ortodoksisen
Niinan perheessä on totuttu paitsi ekumeniaan, myös uskontojen vuoropuheluun: tyttären perhe on islamilainen.
– Kolme tytärtämme ovat lähteneet
maailmalle Sotkumasta. Meitä he ovat
kieltäneet muuttamasta pois, Niina
nauraa.
Ei heillä muuttoaikeita olekaan. Jari tarvitsee sävellystyössään hiljaisuutta. Niina puolestaan nauttii kylän sosiaalisesta elämästä.
Sotkuma tuli ensin Niinan äidin,
Aamun koiton päätoimittajanakin toimineen Irja Laineen kodiksi.
– Hän valitsi asuinpaikan hautausmaan perusteella. Sotkuman hietakangas miellytti häntä, Niina kertoo.
AAMUN KOITTO
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Kuvat: Pentti Potkonen

Irjan kuoleman jälkeen Sotkuman
tiistaiseura ”kaappasi” Niinan riveihinsä. Tiistaiseura tutustutti perheen
Pentti “maisteri” Härköseen, Sotkuman koulun kansankynttilään, joka valaisi koko kyläyhteisöä.
Musiikin ja luonnon rakastaja otti
vastaan kaikki ihmiset ja suosi paikallista yritteliäisyyttä. Varoja kerääviltä
koululaisiltakin herrasmies osti kasvomaalauksen ”kannatuksen vuoksi”.
– Kylä tulee aina tarvitsemaan vetureita. Muiden on helpompi hypätä
kyytiin, kun homma on vauhdissa, Jari tuumaa.
– Jokaisen on kysyttävä, mitä minä
voin tehdä elinympäristöni kehittämiseksi.
   

Alapitkän Pyhän Kolminaisuuden tsasounaa ei ole kätketty metsikköön, vaan se
julistaa rohkeasti peltoaukean keskellä kuin avarassa kehyksessä.

rekkaan ilmapiirin, kehuu Alapitkän
nuorisoseuran puheenjohtaja Jouni Tarvainen.
Alapitkä:
Koposen perhe on yksi esimerkki
kylä kaupungin suonistossa
kaupungin maaseutuun vaihtaneista
Alapitkä on Lapinlahden nopeimmin alapitkäläisistä. Kuopiosta perhe muutkasvava alue. 85 oppilaan kyläkoulun ti omalle tilalle 10 vuotta sitten. Perlaajennus valmistui syksyllä 2011.
heen tyttäret Emma, Lotta ja Reeta
– Sijaitsemme viitostien varrella, muistelevat, miten lapsen maailma ripuoli tuntia Kuopiosta. Idyllinen mai- kastui ympäristönvaihdoksesta.
sema ja leppoisat savolaiset pitävät huo– Meillä on ollut paljon eläimiä ja
len Alapitkän vetovoimasta, arvelee hiiirveästi tilaa leikkiä!
Alapitkän koulun rehtori Jaana Suli,
Juuri nyt maailma kutsuu opiskelujoka on myös Iisalmen ortodoksisen ikäisiä tyttöjä. Emmaa kiinnostaa matseurakunnan valtuustossa.
kailu ja hotelli- ja ravintola-ala, Lottaa
– Alapitkä tarjoaa paluumuuttajil- lääkärin ammatti, Reetta mielii opislekin varsin hyvän palvelutason ja nuo- kelemaan oikeustiedettä. Myöhemmin
tuntuu Alapitkän
kaltainen elinympäristö houkuttelevalta. Täältähän
voi käydä kaupungissa töissä!
– Omille lapsille
olisi ihana tarjota
samanlaisia kokemuksia, joista itse
on saanut nauttia,
tytöt myöntävät.
Perheen äiti Kristiina on karjan keinosiementäjä. Pasi-isä on perhehoitaja kolmelle sijaiskotilapselle. Sivuelinkeinona perheelAlapitkän kolme sisarta, Emma, Reeta ja Lotta.
14
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lä on lammastalous.
Perheen naisväki on ortodokseja.
Perinteisiin kuuluvat joulua edeltävän
sunnuntain ja pääsiäisen suuren lauantain liturgiat kylän tsasounassa.
Alapitkän nuorisoseuran talolle syttyvät valot. Hulabaloo -näytelmän ohjaaja Olavi Lyytikäinen selailee nimilistaa: 18 hengen ryhmästä puolet on
nuoria Alapitkältä ja lähialueelta.
– Tänä vuonna meillä on hyvä porukka: ei ole yhtään dementikkoa eikä
alkoholistia, kenellekään ei ole noussut hattuun, ja lasten rooleihin on oikeita lapsia!
– Kesäteatteri yhdistää kyläläisiä vauvasta vaariin. Se on pyörinyt yhtäjaksoisesti vuodesta -89 lähtien ja sitä ennen 50-luvulta 70-luvulle. Se tuo kylälle yleisöä kauempaakin ja markkinoi samalla kyläyhteisöä, Tarvainen kertoo.
Nuorisoseura onkin yksi vanhimpia
edelleen aktiivisesti toimivia nuorisoseuroja Suomessa.

Kotoutumista ja pyhittämistä

Alapitkä oli ennen sotia supisavolainen maalaiskylä. Evakkokarjalaisten
asuttaminen kylälle Salmin pitäjästä
oli terveellinen ruiske molemmille väestöryhmille. Sitä mieltä ovat ainakin
sisarukset Paavo Kokotti ja Aili Pössi,
joiden juuret ovat Salmissa Mantsin
saarella ja koti Alapitkän kylällä.
– Se vahvisti kylän kulttuuri-ilmettä. Kyläkirjassakin on ortodoksinen

osuus niin suuri, että vähän jo ilettää,
Kokotti tuumaa.
Evakkojen elämän alkutaival oli raskas. Alapitkän tiistaiseura oli tärkeä
tekijä karjalaisten yhteishengen ja perinteiden vaalijana.
– Tiistaiseuran kokouksiin ahtautui valtavasti kyläläisiä. Pappi joutui
olemaan naisten kanssa kammarissa,
kun miehet kertoilivat sota- ja metsästysjuttuja toisessa huoneessa, Kokotti
naureskelee.
– Me lapset peuhattiin ulkona. Illan lopuksi veisattiin ehtooveisu kuumassa tuvassa.
Tiistaiseuran aloitteesta pantiin käyntiin tsasounan rakentaminen kylälle.
Pyhän Kolminaisuuden tsasouna vihittiin käyttöön 1952 Iisalmen ortodoksisen seurakunnan ensimmäisenä
pyhäkkönä. 450 hengen juhlakansa ei
mahtunut sisälle tsasounaan, joten vihkimisliturgia toimitettiin ulkona.
– Tämä on Suomen kaunein tsasouna! Ei ehtinyt valtio avustuksillaan vaikuttaa piirustuksiin, kun maksoimme
ja rakensimme itse, sanoo Pössi.
Jälleenrakennuskauden pyhäköiden
joukossa se erottuukin edukseen perinteisellä karjalaisella kirkkoarkkitehtuurillaan. Mallina toimi talvisodassa
palanut Kuivajärven tsasouna.
Tsasouna on aina kukoistanut alapitkäisten yhteishengen hedelmänä.
Rakennusta ja pihamaata on kunnostettu lahjoitusvaroin ja talkootyöllä.
Myös tsasounan sisustus on täynnä
lahjoituksia. Rukouksen huone on tullut myös luterilaisille arvostetuksi osaksi kylän elämää.
Myös Kokottien vanhemmat Paavo
ja Maria ovat olleet tsasounan isännöitsijöinä. Poika-Paavon elämää on tsasouna värittänyt lapsuudesta lähtien.
– Ennen vanhaan tuotiin vainaja hautausta edeltävänä iltana tsasounalle. Isä
kun avasi uunin luukun, kävi hiilloksen
hehku arkkuun ja minua pelotti.
– Kellojen soitto pääsiäisenä oli lasten lempipuuhaa ja minä olin isännöitsijän poikana hyvässä asemassa.
Kellonkieli tempaisi mukaansa. Iso-

Alapitkän
tsasounan isännöitsijä Aili Pössi
valmistautuu
palvelukseen.

Essi Sonninen,
Aura Niskanen ja
Jasmin Lähivaara
tähdittävät Alapitkän kesäteatteria. Osmo Niskanen näyttelee
aina joko hullua
tai poliisia.

na Kokotista tuli kirkollishallituksen
palveluksessa työskentelevä ylidiakoni.
Alapitkän kyläyhteisö on vuosien
saatossa muuttunut nykyaikaiseksi asuntoalueeksi.
– Murros tapahtui 80-luvun alussa.
Taisivat olla tiistaiseuran ja punaisen
ristin arpajaiset, joissa ensimmäistä
kertaa ei tunnettu voittajaa, Kokotti
kertoo.
Tsasounan ympärillä kokoontuva
yhteisö kuitenkin kantaa vahvaa yhteisöllisyyden perintöä.
– Täällä missä ortodoksisuus ei ole
vuosisataisilla juurillaan, on ortodoksien täytynyt kotoutua uuteen ympäristöönsä. Tässä on upeasti onnistuttu - ja samalla uutta ympäristöä on pyhitetty, isä Elias Huurinainen lausuu
paastoliturgian lopuksi.
Viitostietä juovittavat ohikiitävien

autojen valot. Savolaisessa peltomaisemassa kuin sinisen sametin puhkaisevana kekäleenä hehkuu Kolminaisuuden tsasouna. Aina joku vilkaisee
sivulleen ja ajattelee Alapitkän kohdalla liekinmuotoisen ajatuksen.
Tuomas Kallonen

Poikkea kylään!
 Sotkuma
Tsasounan tapahtumat: www.ort.fi/
taipale
Kyläyhdistyksen tapahtumat: www.
polvijarvi.fi/sotkuma/
 Alapitkä
Tsasounan tapahtumat: www.ort.fi/
iisalmi
Nuorisoseuran tapahtumat: www.
alapitkanns.iwn.fi
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Vieraskirja
Ikonimaalari
Jyrki Pouta

Jyrki Poudan ikoneja
Keski-Suomen museossa 25.2. - 29.4.2012
”Jyväskyläläinen Jyrki Pouta on maalannut ikoneja yli 35 vuotta. Hänen
ikoninäyttelyssään on näkyvissä koko
se kehitys, joka Suomen ikonimaalausharrastuksessa on tapahtunut tuona
aikana.” Näin totesi arkkipiispa Leo   
avatessaan näyttelyn Ortodoksisuuden
sunnuntain aattona Jyväskylässä.
Jyrki Pouta on valmistunut pappiskandidaatiksi 1983. Hän opettaa ortodoksista uskontoa Jyväskylän kouluissa päätyönään ja on ohjannut Jyväskylän ja Keski-Suomen ikonimaalareita jo
vuosikymmeniä. Hän oli Petros Sasakin oppilaana opiskeluaikanaan Kuopiossa. Poudan ikonituntemus on näkynyt mm. Ikonimaalari-lehden artikkeleissa, kansainvälisten ikoninäyttelyiden suomalaisena asiantuntijana ja
useissa yleisöluennoissa. Hän on maalannut keskeiset ikonostaasi-ikonit
Karstulan, Saarijärven, Viitasaaren ja
Pyhäkankaan rukoushuoneisiin, samoin kuin erään Suomen suurimmista
16
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ikoneista Jyväskylän seurakuntasaliin
ja kahdentoista suuren juhlan ikonit
kirkkoon. Lisäksi Pouta on maalannut
ikoneja mm. kirkkokunnan edustuslahjoiksi, Konevitsan luostariin, eri kirkkoihin ja rukoushuoneisiin.
Poudan ikoneille on tunnusmerkillistä vankka nojautuminen ikonimaalauksen  pohjoisiin koulukuntiin ja Bysantin parhaisiin perinteisiin. Ikonien materiaalit, temperamaalaus ja aihesommittelu on toteutettu   teknisellä tarkkuudella ja varmalla silmällä. Ikonien
väriasteikko on laaja ja hienostunut.
Kullankäyttö on osaavaa, mutta säästeliästä korostaen värien herkkyyttä.
Näyttelyyn on kerätty suuria kirkkoikoneja eri puolilta Keski-Suomea,
analogi-ikoneja Jyväskylän kirkosta ja
koti-ikoneja yksistyiskodeista. Näyttely tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden
tarkastella niitä samanaikaisesti, läheltä ja vertailuja tehden. ”Mahdollisuus
näyttelyn järjestämiseen on kunnian-

Enkelin ilosanoma Neitsyt Marialle.

osoitus koko Suomen ikonimaalareille ja harrastajille”, totesi Jyrki Pouta
kiittäessän Keski-Suomen museota,
jonka pääsiäisajan näyttelyiden perinteeseen näyttely liittyy.  Yhteenvetona
voi todeta, että Suomi on saavuttanut
ikoninmaalauksessa jo kansainvälisen
tason ja voidaan  puhua  ikonimaalauksen suomalaisesta koulukunnasta.
Matti Taalas

Ikonimaalari -lehden
artikkelitiedot
ARTO -tietokantaan
Maaliskuussa 2011 Valamon
kirjastossa alettiin tallentaa
Ikonimaalari -lehden artikkeleita kansalliseen ARTO -tietokantaan. Projekti toteutuu
vapaaehtoistyönä, jonka tekee
aiemmin Helsingin yliopiston
kirjastossa toiminut kirjastonhoitaja Pirjo Korhonen. Artikkeleiden ikonografisesti tarkka asiasanoitus perustuu Valamon kirjastossa käytettävään omien asiasanojen luetteloon. Työn sisällönanalyysi
on toteutettu yhdessä luostarin kirjastonhoitajan kanssa.
Joensuun yliopiston kirjasto on jo aikaisemmin tallentanut ARTO -tietokantaan ortodoksisten lehtien artikkelitietoja (esimerkiksi Aamun
Koitto, Ortodoksiviesti). Valamon luostarin kirjasto on nyt
mukana tässä tallennustyössä.
Tallennus alkoi uusimmista numeroista. Nyt on edetty
vuoteen 1998 ja artikkeliviitteitä on kertynyt verkkoon yli
300. Kun sivulla https://arto.
linneanet.fi kirjoittaa perushaun asiasanaksi ”ikonimaalari” ja valitsee hakutyyppi -valikosta ”lehden nimi”, saa haun
tulokseksi Ikonimaalari -lehden yleiskuvailun. Lehden artikkeleita voi selata sivun alaosassa olevasta linkistä.
Ikonimaalari -lehden asiasanoitetut artikkelitiedot tuovat huomattavan lisän ikonitaiteen tiedonhakumahdollisuuksiin.
Tietokannasta voi hakea tietoa yhtä hyvin ikonimaalari-

en henkilönimien kuin ikoniaiheiden mukaan. Asiasanoituksessa on otettu huomioon
esimerkiksi ikonityypit, koulukunnat, maalaustekniikat ja
tarvittavat materiaalit. Ikonografisen sanaston lähteenä on
käytetty mm. Joensuun piispa
Arsenin Ikonikirjaa sekä Ortodoksista sanastoa. Eri kielija nimimuodot vaativat yhä
tarkennuksia.
Lehti on vuosien mittaan
ansiokkaasti esitellyt suomalaisia ortodoksipyhäkköjä.
Näitä tietoja voi nyt hakea ARTOsta käyttämällä asiasanaa
‘pyhäköt’ – mutta myös yksittäisten pyhäkköjen nimien mukaan. Jatkossa voi tietokantaan linkittää  myös lehden alkuperäiset artikkelitiedostot
kuvineen.
Tarkemmat ARTO -tietokannan käyttö- ja hakuohjeet
löytyvät myöhemmin keväällä Valamon kirjaston kotisivuilta (www.valamo.fi).
Pia Koskinen-Launonen

Viestipaasto
Sanomalehden toimittaminen on perimmiltään yksinkertaista työtä. On valittava ne viestit, joita pitää
lukijoille tärkeinä tai joista lukijoiden arvelee olevan
kiinnostuneita. Sen jälkeen viestit on pakattava paperikasaksi, joka aamulla pudotetaan tilaajien postiluukusta tai kannetaan postilaatikkoon.
Sanomalehden sisältämiä viestejä kutsutaan uutisiksi ja ilmoituksiksi. Jos joku on sitä mieltä, että
hän ei näitä viestejä tarvitse, hän voi lopettaa lehden tilaamisen.
Kaikkia viestejä ei pääse pakoon yhtä helposti.
Meidän ympäristömme on täynnä erilaisia viestejä,
joita meidät pakotetaan ottamaan vastaan. Kun kuljemme kadulla, me törmäämme ääniin ja kuviin.
Joitakin viestejä on järkevää noudattaa. Jos kävelemme päin punaista liikennevaloa, me voimme
jäädä auton alle tai saada sakot. Kun etsimme vieraassa kaupungissa apteekkia, me kysymme neuvoa ohikulkijoilta. Jos he tuntevat kaupungin, he
osaavat neuvoa meidät oikeaan paikkaan.
Suuri osa viesteistä ja niiden sisältämistä tiedoista on meille kuitenkin täysin turhia. Tavarataloissa
meidän on esimerkiksi pakko kuunnella musiikkia.
Erityisesti joulun alla on sietämätöntä, kun jouluista tunnelmaa ryhdytään luomaan jo marraskuussa.
Joululauluillakin on aikansa ja määränsä.
Onneksi kaikki eivät hermostu yhtä lopullisesti kuin Helsingin Sanomien legendaarinen musiikkitoimittaja ja -kriitikko Seppo Heikinheimo, joka
kuolemansa jälkeen julkaistussa kirjassaan mainitsi pesäpallokentillä soitettavan mökämusiikin
yhdeksi syyksi itsemurhaansa.
Äänisaasteeseen turtuu helposti. Me tulemme
rauhattomiksi, jos joudumme hiljaiseen paikkaan.
On kuunneltava omaa sisintään. Se saattaa olla pelottavaa.
Loputon ja määrätön informaatiotulva on silti
joskus hyvä padota. Voi tehdä niin kuin Valamon
luostarin skeemaigumeni Johannes kirjeessään kertoi tekevänsä talvisina kuutamoöinä:
”Puen turkin päälleni, panen huovikkaat jalkaan
ja lämpimän lakin päähäni, menen pihalle ja ihmettelen Jumalan luontoa – kuu paistaa ja tähtiä
on niin paljon, koko taivas on niitä täynnä, aina
uusia ja uusia tähtiä, loputtomiin. Ihmeelliset ovat
tekosi, Herra, Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt.”
Mauri Liukkonen
AAMUN KOITTO
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Koettelemusten sunnuntai

Arkkipiispa siunasi
Mikkelin
seurakuntatalon
Mikkelin seurakuntatalon peruskorjaus alkoi 3.10.2011 ja työt valmistuivat
27.1.2012. Peruskorjauksessa seurakuntasali ja siihen liittyvä keittiö laajentuivat. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo siunasi uudet tilat juhlaliturgian jälkeen 4.3.2012.
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Kimmo Kallinen

Valamon
tulipalossa
vaurioitunut
päärakennus.

lokuntien tuloa. Muut kalusteet on saatu suojaan kostuneina sammutustöiden loputtua. Rakennuksen ja irtaimen
savu- ja vesivaurioiden lisäksi luostarin merkittäviä aineellisia menetyksiä
oli kaksi 1800-luvun lopulla maalattua
suurikokoista kultataustaustaista ikonia. Yläkerrassa toimi 1960-luvulle saakka kesäkäyttöön tarkoitettu kirkko. Siellä olleita Kristus Kaikkivaltias- ja Jumalanäidin kazanilainen ikonia ei saatu pelastettua palosta.
Päärakennus on yksi Valamon pihapiirin vanhoista rakennuksista, johon
kuuluu lisäksi vanha kirkko, veljestön

Mikkelin ortodoksinen seurakunta

Sunnuntaina 18.3. tapahtunut tulipalo Valamon päärakennuksessa ei ollut
ensimmäinen laatuaan luostarin sodanjälkeisessä historiassa, mutta aineellisessa mielessä se oli tuhoisin. Sotaa paennut veljestö löysi Jumalan johdatuksesta vuonna 1940 uudeksi asuinpaikakseen Papinniemen kartanon.
Eräänä ohjaavana ennusmerkkinä paikan sopivuudesta luostariksi oli nyt
osittain palaneesta kartanon päärakennuksesta löytynyt pyhittäjäisien Sergein
ja Hermanin pienikokoinen ikoni.
Päärakennus on valmistunut 1840luvulla. Alkuaan se on ollut tyyliltään
klassismia, mutta rakennusta on myöhemmin muuteltu useaan otteeseen,
ja 1920-luvun lopulla siihen rakennettiin kolmas kerros. Palossa osittain tuhoutunut ylin kerros oli lautarakenteinen, eikä palokuntien ripeästä toiminnasta johtuen tuli ehtinyt levitä talon
hirsiseen runkoon.
Pyhittäjäisät varjelivat luostariaan
niin, ettei palosta koitunut uhkaa ihmishengille ja kaikki talon toisen kerroksen edustustiloissa olleet ikonit, maalaukset ja huonekalut säästyivät tulelta. Taideteokset ja huonekaluista tuolit ehdittiin kantaa turvaan ennen pa-

PSHV:n vuosijuhlat Helsingissä 20. – 22.4.

Arkkipiispa Leo siunasi Mikkelin
seurakuntatalon uudet tilat.

kaksi asuinrakennusta, joista toinen on
toiminut 1960-luvulta lähtien vierasmajana ja puinen aitta. Turvallisuussyistä
myös vanhan kirkon irtain siirrettiin tulelta suojaan. Palossa vaurioitunut kolmikerroksinen puutalo oli 1970-luvulle
asti luostarin päärakennus, jossa tuolloin sijaitsivat mm. igumenin asunto,
luostarin kanslia ja arkisto. Luostaritoiminnan alkuvuosikymmeninä siellä
asuivat igumeni ja koko johtokunta. Viime vuosina päärakennuksen kolmas
kerros on toiminut kesäaikaan majoitustilana talkoolaisille ja palossa vaurioituneelta osaltaan varastona.
Tilannetta johtanut pelastusjohtaja
kertoi, että sekä ensisammutus että evakuointi oli johdettu ja hoidettu esimerkillisesti. Luostari osoittaa kiitokset kaikille pelastustöihin osallistuneille. Nyt
ammattilaiset tutkivat palon alkamissyytä ja vakuutusyhtiö vahinkojen korvauksia. Koettelemuksia tarvitaan hengelliseksi kasvuksi, ja kuten Sananlaskujen kirjassa sanotaan ”jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa” (Sananl. 3:12).
Tärkein, eli jumalanpalvelukset ja luostarielämä jatkuvat entiseen tapaan ja
vieraat ovat tervetulleita.
Piispa Arseni

media

”Palvelutaso paremmaksi”

tetaan. Tarve uudistua on tiedostettu,
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskun- ja vuosijuhlilla voimme pohjustaa asita ry:n vuosijuhlat pidetään tänä vuonna aa yhteistyössä jäsenistön kanssa. VelKulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Vuo- jeskunnan vuosijuhla- ja -kokousviisaaressa. Juhlaliturgia toimitetaan sun- konloppu, jonne toivomme jäsenistömnuntaina Uspenskin katedraalissa ja pää- me osallistuvan suurella joukolla, on
juhla vietetään katedraalin kryptassa.
siihen hyvä mahdollisuus.
Sielun ravinnon, tuttujen tapaamiMitä palvelutason parantaminen
sen, kulttuurin ja vuosikokouksen li- käytännössä tarkoittaa? Ja millaista hyösäksi on tarjolla merkittävää asiaa. Lau- tyä siitä voi olla omalle tiistaiseuralle,
antain alustuksissa ja yhdessä osallis- kuorolle, ikonipiirille tai ortodoksiakertujien kanssa pohdimme keinoja pa- holle?  Muun muassa näitä kysymyksiä
rantaa Veljeskunnan palvelutasoa. Pää- pohdimme Kulttuurikeskus Sofiassa.
määränä on, että järjestön
Asiantuntijaksi alustatärkein voimavara – jäsemaan aiheesta on pyydetnistö − saisi jäsenmaksulty mm. viestintäjohtaja
leen odottamaansa vastiMikko Hormio Kotimaanetta. Toiminnanjohtajan
yhtiöistä.
sijaisen Eija Räsäsen mu– Tule ja osallistu! Vuokaan kyse ei ole turhasta
sijuhlien tarkka ohjelma
lupauksesta, vaan sitoutuon PSHV:n kotisivuilla ja
misesta siihen, että järjesmaaliskuun jäsenkirjeestön palvelutasoa ryhdysä. Ilmoittautumiset ja
tään määrätietoisesti kevaraukset PSHV:n toimishittämään.
tolle to 5.4. mennessä:
–Saadun palautteen mupshv@ort.fi tai puh. 0206
kaan PSHV:n palvelut ei100 491.
vät ole sitä, mitä siltä odo- Eija Räsänen
Piispa Arseni

Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunta (PSHV) ry:n

vuosikokous la 21.4.2012

vuosikokous
la 21.4.
2012
klo 13.30
Helsingissä
klo 13.30
Helsingissä
Kulttuurikeskus
Sofiassa,
Kallvikintie 28

Kokouksessa
käsitellään
sääntömääräiset
ja
Kulttuurikeskus
Sofiassa,
Kallvikintie 28
Veljeskunnan
johtosäännön
muutosasiat.ja
Kokouksessa
käsitellään
sääntömääräiset
Veljeskunnan
johtosäännön
muutosasiat.
Sydämellisesti
tervetuloa
–
vuosikokoukseen ja -juhlille 20.–22.4.
Ilmoittautumiset
to 5.4.
mennessä– –
Sydämellisesti
tervetuloa

sähköpostiinvuosikokoukseen
pshv@ort.fi tai puh.
020620.-22.4.
100 491.
ja -juhlille

Ilmoittautumiset to 5.4. mennessä –

sähköpostiin pshv@ort.fi tai puh. 0206 100 491.

Yle Radio 1
6.4. Suuren lauantain aamupalvelus Pyhän marttyyrikeisarinna
Aleksandran kirkko, Turku klo
18.00. Kirkkoherra Ion Durac.
7.4. Pääsiäisen aamupalvelus ja
liturgia Pyhän Nikolaoksen
kirkko,Vaasa klo 23.55. Oulun
metropoliitta Panteleimon ja Vaasan seurakunnan papisto. (yhteislähetys YLE TV1:n kanssa)
15.4. Liturgia Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, Vantaan
Tikkurila klo 11.00. Pastori Mikael Sundkvist. Kirkkokuoroa
johtaa kanttori Helena Tschervinskij.
29.4. Liturgia Pyhän Aleksanteri
Nevskin ja Pyhän Krysostomoksen kirkko Hämeenlinna klo
11.00. Kirkkoherra Markku Aroma.
6.4. Suuren lauantain aamupalvelus Pyhän marttyyrikeisarinna
Aleksandran kirkko, Turku klo
18.00. Kirkkoherra Ion Durac.
7.4. Pääsiäisen aamupalvelus ja
liturgia Pyhän Nikolaoksen
kirkko,Vaasa klo 23.55. Oulun
metropoliitta Panteleimon ja
Vaasan seurakunnan papisto.
(yhteislähetys YLE TV1:n kanssa)
15.4. Liturgia Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, Vantaan
Tikkurila klo 11.00. Pastori Mikael Sundkvist. Kirkkokuoroa
johtaa kanttori Helena Tschervinskij.
29.4. Liturgia Pyhän Aleksanteri
Nevskin ja Pyhän Krysostomoksen kirkko Hämeenlinna klo 11.00.
Kirkkoherra Markku Aroma.
AAMUN KOITTO
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kirjat

О вере и Воскресении

Jumalan hiljaisuus – täydellinen nollapiste

Uudessa viisaassa kirjassaan Hiljaisuuden kosketus nunna Kristoduli kuvaa hengellistä elämää
matkana ja siirtolaisuutena maan päällä. Hän kuljettaa lukijaa Jumalan
hiljaisuuden keskellä ja
kutsuu meitä tekemään
matkaa Jumalanäidin ja
pyhien kanssa. Täydelliseen hiljaisuuteen, Jumalan nollapisteeseen, kuuluu täydellinen nöyryys.
Sen esikuvaksi Kristoduli nostaa Jumalanäidin.
Oppaiksi hiljaisuuden ja nöyryyden
saavuttamiseksi esitellään hengellisiä
isiä ja kristittyjä äitejä Raamatun ajoilta tähän aikaan asti. Kristoduli muistuttaa myös oman rippi-isän, hengel-

keskustelua
Rukous itsemurhan
tehneiden puolesta

Tulin vasta viime syksynä tietoiseksi
siitä, ettei ortodoksinen kirkko rukoile itsemurhan tehneiden puolesta. Siitä lähtien asia on vaivannut minua.
Olin pari päivää sitten hautajaisissa,
joissa pappi kehotti omaisia rukoilemaan edesmenneen puolesta. Rukouksen motiivina on rakkaus. Jos me rakastamme jotakuta, me rukoilemme
hänen puolestaan.Kuinka kirkko voi
kieltää tämän rakkauden osoituksen
itsemurhan tehneen omaisilta? Itsemurha on varmasti omaisille suuri järkytys ja aiheuttaa paljon ahdistusta.
Lisäämmekö näiden ihmisten taakkaa
kertomalla, että heidän rakkaansa puolesta rukoileminen on toivotonta, eli
tuomitsemalla henkilön kadotukseen?
20
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listen ohjaajien ja kanssakulkijoiden merkityksestä. Jumalan ihmisiä
matkaoppaiksi löytyy
kaikkialta. Isä Paisioksen mukaan Jumala on
säätänyt ihmiset auttamaan toisiaan.
Jumalan hiljaisuuteen
verrattuna meidän hiljentymisemme on kuin
rock-konsertti, Kristoduli toteaa, mutta tarjoaa
hiljaisuuden kilvoitteluun hyviä neuvoja. Mielen vaeltelun ja jatkuvan
sisäisen puheen torjuntaan voi käyttää
Jeesuksen rukousta ja yrittää vartioida
sydäntään pahoilta ajatuksilta. Pelkkä
pahasta luopuminen ei kuitenkaan riitä, vaan tilalle on saatava jotakin hyvää:

on hyvä säilöä sydämen kammioon hyvien ajatusten arsenaali. Ennen kaikkea
tarvitaan kuitenkin luottamusta Jumalan loppumattomaan armoon.
Elämän kärsimysten ja “takeltelevan” vaelluksemme ja kilvoittelumme
rinnalle Kristoduli tuo lohdutukseksi
ilon ja valon. Hän muistuttaa, että ilo
kuuluu Hengen hedelmiin ja kuvaa luvuissa Ilohyppely ja riemukarkelo ja
Pyhien ihmisten iloisuuden lähteillä
niitä armon suomia iloja, joita pyhät,
ja muutkin, ovat saaneet kokea.
Kirjan viimeisessä luvussa Luomaton valo Kristoduli yhdistää Kristuksen kirkastumisen ja Jeesuksen rukouksen harjoittamisen luomattomaan
valoon. Luomaton valo ei ole lakannut
koskaan vaikuttamasta kirkossa. Siihen liittyy aina ilo.
Eila Kautto

”Valamon luostari 1970-luvulla”

Osallist u
kirjoit uskilpailuun!
1970-luvulla Valamossa elivät vielä viimeiset vanhan
veljestön jäsenet arkkimandriitta Simforian, pappismunkit
Savva ja Filagri, kellonsoittajamunkki Herman ja munkki
Akaki. Karjanhoito oli lopetettu, ja alettiin panostaa matkailuun. Uuden kirkon rakentaminen käynnistyi ja kirkko
vihittiin käyttöön 1977. Pyhiinvaeltajien määrä kasvoi vuosittain ja hotellin rakentamista aloiteltiin. Luostarissa liikkui
joukoittain talkoolaisia, monet nuoret miehet kävivät kokeilemassa luostarielämää ja jotkut heistä jäivät luostariin...
Kutsumme 1970-luvulla luostarin elämään osallistuneita
ja sitä seuranneita kirjoittamaan muistojaan Valamosta.
Kilpailutyöt talletetaan luostarin arkistoon, ja valikoiduista töistä kootaan kirja. Kilpailuun osallistuvat luovuttavat
luostarille oikeuden käyttää kilpailutöitä kirjassa ja luostarin
muussa julkaisutoiminnassa. Muilta osin tekijänoikeudet
säilyvät kirjoittajilla.
Kilpailuraatiin kuuluvat luostarin johtaja piispa Arseni,
kirjailija Torsti Lehtinen, kirjailija Hannele Huovi ja toimittaja
Risto Lindstedt. Sihteerinä toimii Elsi Takala. Kolme raadin
valitsemaa kirjoitusta palkitaan luostarin lahjakorteilla
(arvo 800 e, 600 e ja 400 e). Kaikkien osallistuneiden
kesken arvotaan lisäksi kirjapalkintoja.

Voimmeko olla asiasta niin varmoja?
Kirkon opetusten mukaan itsemurhan tehnyt on riistänyt itseltään mahdollisuuden katumukseen, joten heitä
ei haudata kirkollisesti eikä panihidoja toimiteta. Poikkeuksena on järjettömyyden tilassa tehty itsemurha. Herää
kysymys, voiko itsemurhan tehdä muussakin kuin järjettömyyden tilassa? Eikö tällaiseen tekoon päätynyt ihminen
ole aina täynnä ahdistusta, häpeää, itseinhoa, selittämätöntä pahaa oloa?
Tiedämme nykyään, että masennus on
sairaus, joka voi levitä aivankuin mikä
tahansa muu sairaus. Tiedämme myös,
ettei avun saaminen ole aina helppoa.
Masentunut ihminen ei välttämättä
edes jaksa hakea apua, vaan vajoaa syvemmälle pahaan oloonsa. Eikö siis syytettyjen penkillä kuuluisi olla me kaikki, jotka emme huolehtineet siitä, että

apua on jokaiselle ahdistuneelle tarjolla (ja nyt en tarkoita lähiomaisia)? Emmekö ole pian syytettyinä myös siitä,
että lisäämme omaisten ahdistusta ja
karkotamme heidät ehkä siten kauemmaksi kirkosta?
Aamun Koitossa nro 10/2011 kerrottiin, että Moskovan patriarkaatissa
on julkaistu rukouspalvelus itsemurhan tehneiden läheisten lohdutukseksi. Toivottavasti tämä palvelus käännetään viipymättä myös suomeksi. Artikkelissa on viisaita lainauksia Kostroman ja Galitshin arkkipiispa Aleksilta. Toivon että kirkko punnitsisi kantaansa myös itsemurhan tehneen hautaan siunaamisen suhteen. Emmekö
voisi jättää myös näiden ihmisten tuomitsemisen rakastavalle armolliselle
Jumalalle?
Nina Jolkkonen-Porander

Kirjoitusohjeet: Kirjoitusten pituudeksi toivotaan 1-20
sivua. Lähetä teksti mieluiten sekä sähköisessä rtfmuodossa että paperikopiona. Jos kirjoitat käsin, kirjoitathan selvällä käsialalla ja vain yhdelle puolelle paperia.
Kilpailutekstin (sekä sähköisen että paperikopion) mukaan
on liitettävä kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero
sekä allekirjoitettu lupa siitä, että kirjoituksen saa tallettaa
luostarin arkistoon. Halutessasi voit liittää mukaan valokuvia
(kuvan kääntöpuolelle selvitys kuvan aiheesta / henkilöistä
sekä lähettäjän yhteystiedot).
Lähetä kirjoituksesi 20.8.2012
mennessä postitse osoitteeseen
Kirjoituskilpailu, Valamon luostari,
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
sekä sähköisesti osoitteeseen
kirjoituskilpailu@valamo.fi.
Lämmin kiitos muisteluistasi
ja onnea kilpailuun!

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

Владимир Сократилин, Преподаватель богословских
дисциплин, Валаамский Народный университет
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша.» (1.Кор. 15:14)
Благая весть. В самом деле, все Евангелие
пронизано неземной радостью. «Се бо прииде
крестом радость всему миру», - поет община
верующих, встречая каждый воскресный день за
Всенощным бдением. Эта радость вдохновляла
апостолов. Эта радость давала силы мученикам. Эта
радость помогала находить нужные слова отцам и
учителям Церкви. Эта радость созидала и укрепляла
общины верующих всегда и везде - радость о
родившемся, пострадавшем, погребенном и
воскресшем Сыне Божии Иисусе Христе.
Доводилось ли Вам слышать хоть раз исполненные
подлинной радостью слова: «я – православный, я –
христианин, потому что Христос воскрес!» Мне –
нет. Что же все-таки произошло? Зайдите в храм и
ужаснитесь! Где еще сегодня можно увидеть столько
скорбных лиц? Мне ответят, что таких мест довольно
в нашем падшем мире. Это так, но ни в одном из них
не звучит весть о воскресшем Господе нашем и
Спасителе. А в храме Божием звучит! Мы называем
Пасху «великим и светлым праздником Воскресения
Христова», но нам не хватает сил и смелости сойти
с Голгофы, увидеть и уверовать, что могила-то пуста!
Не потому ли сегодня нам, чадам Церкви, именующих
себя христианами, редко удается донести имя Христа
до тех, кому вера и спасения безразличны. Не потому
ли свидетельство наше неубедительно, что сама вера
наша стала безрадостной, а потому тщетной,
напрасной? А верим ли мы? Живы ли мы?.. Что, в
конце концов, удерживает нас самих в лоне Церкви?
Сегодня, Православие привлекает многих
традициями, благолепием храмов, глубинами
мистики и богословия, чудесами, ароматом ладана чем угодно еще, но отнюдь не вестью о Воскресшем.
«Радость моя, Христос воскресе!» - круглый год
приветствовал всех к нему приходящих великий
подвижник Серафим. Для смиренного Серафима,
Воскресение Христово было не только источником
сил для его сурового подвига, но и источником
великой радости, которой ему удавалось делиться с
другими. Радость о воскресшем Господе и Спасителе
стала содержанием его жизни, и именно таким
светлый старец остался в памяти Церкви.
«Восстаньте!» Встретим Пасху достойно, и да не
будет вера наша тщетной, ибо как провозгласил
святитель Иоанн Златоуст: «Воскрес Христос, и
торжествует жизнь!»
AAMUN
AAMUN KOITTO
KOITTO
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TILAUSMATKAT OY

Raamattuvuoden pääjuhla

p. 017 26 333 23, 08 713 370
toimisto@tilausmatkat.info
www.tilausmatkat.info

24.-27.5.2012

Venäjän ja Karjalan matkoihin erikoistunut matkatoimisto

jkljklkl

jkljklkl

jkljklkl

jkljklkl

PETROSKOI 12.-15.7.
360€ PIETARI-MOSKOVA
risteily + kaupunkiloma
SORTAVALA-VALAMO
15.-17.7.
345€ 5.-13.6., 10. - 18.7., 8.-16.8.

Tule mukaan Turkuun!

5 pv risteily, 2 pv Moskovassa,

LYHYT KARJALANKIERROS
täyshoito laivalla, retkiä joka päivä,
Sortavala-Lahdenpohja-Kurkijoki1390€
ohjelmaa laivalla
Käkisalmi-Viipuri 23.-26.7. 380€ *UNOHTUMATON RISTEILY!*
PITKÄ KARJALANKIERROS
MONTENEGRO
Kostamus-Rukajärvi-KarhumäkiAdrianmeren helmi
Petroskoi-Sortavala 31.7.-4.8. 455€
touko-kesäkuussa sekä
KOSTAMUS-JYSKYJÄRVIsyyskuussa joka viikko

KEMI-SOLOVETSKI 2.-5.7. 445€

KANTALAHTI-MURMANSK
-SAARISELKÄ 11. - 16.9. 675€

alk. 475 €/vko,

Toukokuinen Turku kutsuu Raamattuvuoden ekumeeniseen
pääjuhlaan ja samalla Suomen Pipliaseuran 200-vuotisjuhliin.
Pipliaseuran juhlavuotta vietetään teemalla
VOIMASANOJA – 200 VUOTTA – PIPLIA. Tämä Väkevästi Turussa.

635 €/2vkoa

Liittymälennot Kuopiosta tai
Oulusta alk. 70 € meno-paluu!

Lauantain ohjelman aloittaa ortodoksinen rukouspalvelus,
ja illalla vietetään koko tapahtuman pääjuhlaa.

Mukavasti Moilasen Mukana...
väkevästi

Turku

Viikonlopun tarkemman ohjelman löydät sivustolta
www.raamattuvuosi2012.fi

Kooste ruotsiksi www.bibelåret2012.fi

2012 Valamo ja Solovetsk

Valamo

Aika:
4.-6.7. ja 13.-15.7. ja 10.-12.8. Hinta: 365 e
Hinta sis. bussikuljetus, majoitus 2-3 hh,
Valamossa täysihoito, ryhmäviisumi,
laivakuljetukset, opastukset Valamossa

Solevetsk

Opi
uusia
taitoja

Aika:
24.-26.7. Hinta: 365 e
Hinta sis. bussikuljetus, majoitus 2-3 hh,
Solovetskissa täysihoito, laivakuljetukset,
opastukset matkalla ja Solovetskissa
ilmoittautuminen: puh. 017 816 441 e-mail iisalmi@ort.fi

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

AAMUN KOITTO

Valamoon!

Anna lahjaksi merkittävä kulttuuriteos. Uusi suomennos perustuu
kreikankieliseen käännökseen.
Huomiota on kiinnitetty erityisesti
tekstin luettavuuteen ja laulettavuuteen. Soveltuu kaikille psalmeista
kiinnostuneille. Sivukoko 140 x 240 mm.
Upea ulkoasu. 39 €

• Hiljaisuuden retriitit s. xx
• Hopeatyön kurssit s. xx
• Taidegrafiikkaa s. xx
• Parisuhdekurssit s. xx
• Saarikoski-seminaari s. xx
• Ikoniakatemia s. xx
• Enkelit – tarua vai totta? s. xx
• Kohti sisäistä joulua s. xx

2012

Hengähdä
ja naut i

• 11.–13.5. Varhaiskristillisiä näkökulmia naiseuteen
munkki Serafimin johdolla
• 7.–10.6. Will & Skill - Relationship coaching
programme for intercultural couples
• 15.–20.6. Kristinoppikoulu aikuisille – tutustu omaan kirkkoosi
käytännön läheisesti, yhdessä toisten kanssa.
• 17.–21.6. Laululeiri lapsille
• 16.–20.7. Luovasti luostarissa, mukavaa tekemistä
alakouluikäisille.
Tutustu kurssiesitteeseemme netissä: www.valamo.fi
Valamoon on suora bussiyhteys Helsingistä päivittäin.

Kurssille

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520
Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
(vain
tilaukset)

•

Aamun
Koitto

Tunnus 5005390
70103 Vastauslähetys
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VALAMON OPISTO
FOLKHÖGSKOLA
KURSSIT | KURSER 2012

Psalmit Septuagintan mukaan

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi

Kevättuulia ja kesän kaikuja Valamossa:

Toteuta
haaveitasi

Koe
eheyt täviä
elämyksiä

Varaa jo nyt kalenteriisi:
KIRKON PERHETAPAHTUMA 14.–16.9.
”Yltää itseen, kasvaa toiseen”
– voimavaroja vanhemmuuteen.
Lisätiedot nettisivuiltamme.
Muistathan, että luostarin tuotteita saat myös
nettikaupastamme www.valamo.fi sekä
Tuohus-kaupastamme Helsingin Liisankadulta.
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Puh. 017 570 111, valamo@valamo.fi
www.valamo.fi

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

AAMUN KOITTO
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Isien opetuksia -palstalla julkaistaan ortodoksisen kirkon
isien opetuspuheita uskon ja elämän eri aloilta.

Pyhittäjä Markus Askeetin
kirjeestä munkki Nikolaokselle
idä siis aina mielessäsi, kuinka syvästi Herra nöyrtyi
sanomattomassa
hyvyydessään ja rakkaudessaan meitä kohtaan. Jumalan sana sijoittui kohtuun, otti päälleen ihmisluonnon, syntyi naisesta,
varttui ruumiillisesti, kesti nöyryytyksiä, häväistyksiä, herjauksia, pilkkaa, soimauksia, lyöntejä, syljeskelyä, ivaa. Hänet puettiin
purppuravaippaan ja orjantappurakruunuun, kansanjohtajat tuomitsivat hänet,
laittomat juutalaiset, hänen heimolaisensa, huusivat häntä vastaan: ”Pois!
Pois! Ristiinnaulitse hänet!”
(Joh. 19:15). Hänet naulittiin ristiin, lävistettiin keihäällä, ja hänelle juotettiin
etikkaa ja sappea. Pakanat
ylvästelivät hänen edessään ja ohikulkijat nauroivat ja pilkkasivat: ”Pelasta
nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä! Silloin me uskomme häneen.” (Matt. 27:39-42). Meidän
tähtemme hänet ristiinnaulittiin, hän
kuoli, kesti kolmipäiväisen haudan, laskeutui alas tuonelaan. Kärsimystensä
hedelmänä hän soi meille ylösnousemuksen kuolleista, tyhjensi tuonelan ja teki tyhjäksi kuoleman vapaut24
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taen Herraan liittyneiden sielut, meni
ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla
puolella. Hänen osakseen tuli kunnia
ja kirkkaus, joka voittaa kaikki hallitukset ja vallat, ja hänen nimensä on

Hän tuli ihmisten
kaltaiseksi

kaikkia nimiä korkeampi.
Kaikki enkelit lankeavat hänen eteensä, joka on esikoinen kuolleiden joukossa. Ja
kaikki tämä kunnia on häntä kohdannut Hänen kärsimystensä tähden, kuten
apostoli sanoo: ”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka
Kristuksella Jeesuksella oli.
Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt
kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten
kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän
alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden
Jumala on korottanut hänet
yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien
polvistuttava, kaikkien niin taivaassa
kuin maan päällä ja maan alla.” (Fil.
2:5-10) Tällaiseen kunniaan ja korkeuteen ovat kaikki nuo kärsimykset Jumalan oikeudenmukaisen päätöksen
perusteella kohottaneet meidänkin
luontomme Herrassa.
Kääntänyt
nunna Kristoduli

