
V iron kirkolle kuluva 

vuosi on ollut monella 

tavalla historiallinen: vuoden 

alussa asetettiin virkaan kaksi 

uutta piispaa ja kesällä aloitti 

toimintansa Saarenmaalla 

nunnaluostari.  

Tarton hiippakuntaa johtaa 

piispa Eelija Tartosta käsin. 

Pärnun ja Saaren hiippakun-

nan piispa Aleksanteri kait-

see laumaansa Pärnusta.  

Kesäkuussa aloitti toimin-

tansa Saarenmaalla Orissaa-

ren kunnassa Öörikun kyläs-

sä nunnaluostari äiti Theofi-

lin johdolla. Aluksi se toi-

miin kreikkalaisen äiti luosta-

rin skiittana. Jumalan siuna-

uksella skiitasta sitten kasvaa 

luostari. Saarenmaalla synty-

nyt äiti Theofili asuu skiitas-

sa vakituisesti. Hänen apu-

naan on kerralla kaksi kolme 

sisarta äitiluostarista.  

Pyhän Johannes Edelläkävi-

jän skiitta hankkii toimeentu-

lonsa aluksi maata viljelemäl-

lä ja puutarhanhoidolla.. 

Nunnien keljat ovat hienosti 

kunnostetussa entisessä pap-

pilassa. Rakennuksessa on 

myös pieni vastaanottohuo-

ne ja kioski.  

Skiitan vieressä on Pyhän 

Kolminaisuuden kirkko, joka 

on Öörikun seurakunnan 

hoidossa. Kirkko on muuta-

man nunnan ylläpidettäväksi 

aivan liian suuri. Äiti Theofi-

li toivoo, että skiitan yhtey-

teen voitaisiin rakentaa pieni 

kappeli, joka olisi nunnien 

päivittäisessä käytössä.  

Liturgiat ja suurien kirkollis-

ten juhlien aikaa jumalanpal-

velukset kuitenkin toimitet-

taisiin kirkossa yhdessä seu-

rakunnan kanssa.  

Äiti Theofili toivottaa py-

hiinvaeltajat ja vierailijat 

lämpimästi tervetulleiksi 

skiittaan, mutta muistuttaa 

skiitan vaatimattomista puit-

teista.  

Skiitan sähköpostiosoite 

on:skiitta@gmail..com. Kir-

joittaa voi viroksi, englan-

niksi tai kreikaksi.  

On sovittu, että Suomes-

ta tulevat lahjoitukset ja 

esim. talkoolaiset hoide-

taan aluksi VYS:n kaut-

ta .  

Skiittaan tarvitaan erityi-

sesti kaikkea maanvilje-

lykseen ja puutarhanhoi-

toon tarvittavia työkaluja 

aina kuokista traktoriin 

asti.  

Skiitta ottaa mieluusti 

vastaan kaikkea tavara-

lahjoituksia. Mitä ei skii-

tassa tarvita nunnat lah-

joittavat edelleen tar-

peessa oleville ihmisille.. 

Skiittaa liittyvissä asioissa 

voit ottaa yhteyttä Ari 

Sirviöön.  

Saarenmaan luostari aloitti toimintansa 
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Tässä numerossa: 

Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura ry (VYS)  

VYS:n 

jäsentiedote 

Eesti Õigeusu kiriku söprusselts rü   

Pyhän marttyyripiispa    
         Platonin  
       juhlavuosi 

Öörikun skiitassa vierailivat loppukesästä isä Kalevi 
Kasala, Päivi Kasala (oikealla) ja Tuuli Koskinen. Skii-
tan toimintaa esitteli äiti Theofili.  



K esä on kääntynyt jo 
syksyksi, lomat on pi-

detty ja uutta tarmoa täynnä 
aloitamme myös VYS ry:n 
toimintaa kesätauon jäl-
keen. Vuosikokouksessa 
monivuotinen puheenjohta-
jamme isä Andreas Larikka 
jättäytyi hallituksen rivijäse-
neksi ja allekirjoittanut valit-
tiin uudeksi puheenjohtajak-
si. 
 
Puheenjohtajuuteni alku-
taival osuu syvän taloudelli-
sen taantuman aikaan ja 
erityisesti tämä näkyy Viron 
ortodoksisen kirkon kohdal-
la. Viron ortodoksinen kirkko 

on tänä vuonna joutunut 
turvautumaan velkarahoituk-
seen pyörittääkseen toimin-
taansa ja lisäksi pappien 
palkkoja ei ole joka kuukau-
si pystytty maksamaan. 
 
Kirkon taloudelliset toiminta-
edellytykset ovat vakavasti 
vaarassa eteläisessä naa-
purissamme. Kaikkien mei-
dän apuamme tarvitaan. 
Ensisijaisesti tarvitaan talou-
dellista apua, mutta myös 
työpanostamme kaivataan. 
Hyviä esimerkkejä ovat ol-
leet Karulan leirikeskuksen 
siivoaminen ja Tarton Pyhi-
en Aleksantereiden kirkossa 

käyneet siivous- ja remontti-
ryhmät. 
 

Tapasin korkeasti pyhitetyn 

metropoliitta Stefanoksen 

ja muita Viron ortodoksisen 

kirkon työntekijöitä kevään 

ja kesän aikana. Yhteistä 

näille tapaamisille oli selkeä 

viesti VYS ry:lle ja suomalai-

sille ortodokseille: apuamme 

tarvitaan ja se koetaan erit-

täin tärkeäksi. 

Isä Tapio Rautamäki  

 

K orkeasti pyhitetty Tallinnan 

ja koko Viron metropoliitta 

Stefanos myönsi tänä vuonna 

kolmetoista Pyhän Platonin III 

luokan kunniamerkkiä, jotka 

presidentti Arnold Rüütel ojensi 

merkin saajille Tallinnassa 

Kristuksen kirkastumisen 

katedraalissa torstaina 15.1. 2009  

pidetyn Pyhän marttyyripiispa 

Platonin muistoliturgian 

päätteeksi. Ensimmäiseksi 

presidentti Rüütel ojensi 

kunniamerkin Viron ortodoksisen 

kirkon ystävyyseuran (VYS) 

kunniapuheenjohtaja rovasti isä 

Timo Lehmuskoskelle.  

Isä Timo Lehmuskoski rakensi 

yhteyksiä Viron kirkkoihin ja 

papistoon jo 1960-luvun 

puolivälistä alkaen. Hän toimi 

pitkään vuonna 1996 perustetun 

VYS:n puheenjoht-ajana.  

Isä Timolle monia monia vuosia! 

Puheenjohtajalta  

likkö  rouva Janne Jõesaar-
Ruusalu kirkkojen asemas-
ta Virossa. Isä Roland esitti 
Viron ortodoksisen kirkon 
(EAÕK) tervehdyksen. 
Vuosikokouksen puheen-
johtajana toimi isä Heikki 
Huttunen. 
Seuran puheenjohtajaksi 
valittiin isäTapio Rautamäki 
Helsingistä.  
Varapuheenjohtajana jatkaa 
Jyrki Vikla Porvoosta ja 

sihteerinä Minna Bovellan-
Järvinen Lieksasta. 
 
Muut hallituksen jäsenet 
ovat isä Andreas Larikka, 
ja Ari Sirviö 
Helsingistä,Andreas 
Salminen Joensuusta sekä 
Aune Svennevig 
Klaukkalasta. 
 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 

15 euroa.  

S euran vuosikokous ja 
vuosijuhla pidetiin 

sunnuntaina 29. maalis-
kuuta Tapiolassa Pyhittäjä 
Herman Alaskalaisen kir-
kolla.  
Kokousta ennen toimitetiin 
liturgia suomeksi ja viroksi. 
Viroksi palveli diakoni isä 
Roland Tõnisson. 
Palveluksen jälkeen puhui 
vuosijuhlassa Viron Helsin-
gin suurlähetystön varapääl-

Vuosikokous pidettiin Tapiolassa 

Isä Timolle Pyhän Platonin kunniamerkki 

 

”Vuosijuhlassa 

puhui Viron 

suurlähetystön 

varajohtaja Janne 

Jõesaar-Ruusalu” 

Sivu 2 Viron Tuulahduksia 

Isä Timoa onnittelivat kunniamerkin johdosta 

Saarenmaan luostarin nunnat. Kuvassa vasem-

malla äiti Theofili ja oikealla äiti Theoloki.  



J oensuun ortodoksinen 
mieskuoro vieraili 

Pärnumaalla ja Tallinnassa 
8.-13. kesäkuuta. Kuoro on 
kulttuurinen harvinaisuus: 
Pohjoismaissa ortodoksisia 
mieskuoroja on yhteensä 
vain kolme. 
Joensuun ortodoksisella 
mieskuorolla on takanaan 
poikkeuksellisen suuri 
kulttuurityö: kuoro on 
äänittänyt ortodoksiseen 
lauluperinteeseen kuuluvia 
Vaeltajan lauluja, joita ei ole 
aikaisemmin sovitettu 
mieskuorolle eikä näin ollen 
tätä musiikkia ole ollut 
saatavilla levylläkään.  
Vaeltajan laulut syntyivät 
karjalaisten evakkojen 

tunnelmista 1940-luvun 
lopulla. Karjalan 
menettäminen ja sen kaipuu 
liittyvät vahvasti näihin 
lauluihin. Viron vierailulla 
kuoro esitti lauluja tästä 
kokoelmasta. 
Kuoroa on johtanut 
vuodesta 1998 
kapellimestari István 
Záborszky. 
Kuoron vierailun siunasivat 
KP Tallinnan ja koko Viron 
metropoliitta Stefanos sekä 
Pärnun ja Saaren piispa 
Aleksander.  
Kuoro vieraili mm.  Viron 
parlamentissa, jossa 
Riigikogun Suomi- ystävyys-
ryhmän puheenjohtaja kan-
sanedustaja Taavi Rõigas 

otti vieraat vastaan ja kertoi parlamentin 
toiminnasta. 
 Kuoro esiintyi Häädemeesten kunnan 

palvelutalossa ja konsertoi Pärnussa Kristuksen 

kirkastumisen katedraalissa ja Tallinnassa 

Pyhien Simeonin ja Hannan katedraalissa.  

osallistuu markkinoille 

myyntipöydällä yhdessä 

Helsingin evl, seurakuntien 

vironkielisen seurakunta-

työn kanssa. Tarjolla on 

Viron ortodoksisen kirkon 

Agora—kaupan tuotteita: 

tuohuksia, ikoneita ja lah-

jatavaroita.  

R uoholahden Kaapeli-

tehtaalla järjestetään 

marraskuun 21.-22. päivi-

nä Suomen suurin Viro –

tapahtuma Martin markki-

nat. Tämän vuoden mark-

kinoiden teemana on Viru-

maan maakunta.  

Perinteiseen tapaan VYS 
Viime vuoden markkinoilla VYS:n pöytään tutustui suurlähetti-

läs Merle Pajula.  

Joensuun mieskuoro vieraili Pärnumaalla 

sa liiketiloissa. Viron kirkko 

on taloudellisesti varsin riip-

puvainen jäsenmaksuista ja 

omistamiensa liiketilojen 

vuokratuloista. Vuokralaisis-

ta suurin osa on ajautunut 

vakaviin taloudellisiin vaike-

uksiin ja kirkon saamat 

vuokratulot ovat romahta-

neet.  

Tästä johtuen kirkko on jou-

tunut leikkaamaan pappien 

palkkoja 50%. Tilaisuuteen 

osallistuneet suomalaiset 

päättivät vedota Viron kirkon 

P ari viikkoa sitten vieraili 

Viron ortodoksisen kir-

kon (EAÕK) päämies Tallin-

nan ja koko Viron metropo-

liitta Stefanos Karjalan hiip-

pakunnassa. Hän luennoi 

mm. Joensuussa Torikadun 

tiistaiseurassa. Tilaisuudes-

sa metropoliitta kertoi Viron 

kirkon taloudellisesta ahdin-

gosta. Virossa taloudellinen 

lama on iskenyt erityisesti 

pieniin ja keskisuuriin yrityk-

siin, joita on ollut vuokralai-

sina Viron kirkon omistamis-

Suomesta apua Viron kirkon talousahdinkoon 

Sivu 3 Syksy  

Martin markkinat — Suomen suurin Viro tapahtuma Kaapeli-

ystäviin suomessa tuen saa-
miseksi Viron kirkolle. Ajatuk-
sena olisi, että suomalaiset 
ystävät voisivat lahjoittaa 
kirkon papiston palkkoihin  
sopivaksi katsomansa kuu-
kausittaisen summan. Tar-
koitusta varten Viron kirkko 
on avannut suomessa pank-
kitilin Sampo Pankkiin: 

800007-10107189 
 

Lisätietoja asiasta antaa isä 
Rauno Pietarinen: rau-
no.pietarinen@ort.fi tai puh. 
0206 100 280. 



Puheenjohtaja isä Tapio Rautamäki 

Hämeentie 17 A 61, 00500 Helsinki  
 

puh: 0400 338 508  

sp: posti@vys.fi  

 

Viron ortodoksisen kirkon 

ystävyysseura ry (VYS)  

Viron Tuulahduksia –toimitus 

Vastaava toimittaja, tiedottaja  

Ari Sirviö 

Merikorttitie 4 A 598 

00960 Helsinki  

puh: 0400 963 002 

sp: sirvioaristarkos@gmail.com   

 

Tiedotteessa käytetyt kuvat : Ari 

Sirviö, ellei toisin mainita .  

Tue Viron kirkkoa lahjoituksin  

VYS netissä: 

www.vys.fi  

V iron ortodoksisen 
kirkon ystävyysseura 

ry :n ( VYS ) kautta voit 
tukea lahjoituksin Viron 
ortodoksisen kirkon 
(EAÕK) toimintaa. 
 
Tilisiirtoon tulee merkitä 
viitenumero, jolloin 
lahjoitus kohdentuu 
varmasti oikeaan 
kohteeseen ja pankki-
maksu seuralle jää pie-
neksi. 
 

Nordea 215318-40551     
 
VYS:n kautta kulkevat 
lahjoitustilit: 
 
Lahjoitus diakoniatyölle 
1038 

Öörikun nunnaluostarille 
1041 
Tarton Aleksantereiden 
seurakunnalle 1054 
 
Platonin teologiselle 
seminaarille 1067 
 
Kirjahanke 1070 
 

Muu lahjoitus 1096 

Tämän vuoden lahjoitukset 

tilitetään Viron kirkolle 

ennen vuodenvaihdetta.  

T arton Pyhien Aleksantereiden kirkon 
hyväksi toimii VYS:ssä ystävärinki, joka 

järjestää talkooreissuja Tarttoon ja hankkii 
varoja ja materiaalia kirkon kunnostukseen. 
Rinkiläiset ovat järjestäneet myyjäisiä ja 
mm. kesällä kirkon ikkunoiden pesun mer-
keissä talkooreissun. Joulun alla on suunnit-
teilla jälleen matka jouluiseen Tarttoon ja 
keväällä pääsiäisen edellä talkooreissun 
kirkon siivoamiseen pääsiäiskuntoon ja kir-
kon puutarhan kunnostusta. 
 

Ringistä lisätietoja antaa Taisia Poh-
jola puh. 040 583 2915.  
Lahjoituksia voi tehdä VYS:n tilille 
215318-40551. Viitenro: 1054 . 
 

Suomen suurin Viro-tapahtuma 
 

Martin markkinat  La-Su 20.–22.11.2009 
Kaapelitehdas, Helsinki. Teemana Virumaa. 
Lisätietoa netissä: www.martinmarkkinat.fi   

VYS tiedottaa toiminnastaan sähköpostilla  
 
Seuran jäsentiedote Viron Tuulahduksia  ilmestyy kerran vuodessa. Tiedotteet ja uutiskirjeet lähetetään 

sähköpostitse. Siksi on tärkeää, että ilmoitat seuralle sähköpostiosoitteesi. Parhaiten se käy VYS:n ko-

tisivuilla osoitteessa www.vys.fi, tai lähetä viesti os. posti@vys.fi   

 

Seuran kotisivuja päivitetään jatkuvasti, joten käy lukemassa uutisia ja tapahtumatiedotteita.  

 

Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä,  lähetämme kirjeet tulosteina postitse . Ilmoita kotiosoit-

teesi seuran tiedottajalle Ari Sirviölle. Yhteystiedot tämän sivun vasemmassa kulmassa. 

Muistathan jäsenmaksusi vuodelle 2009 
      Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi 15 euroa. 

       Seuran tili:  

                 VYS ry,    Nordea 215318-40551     

Helsingin seurakunnan yhteismyyjäiset 13. joulukuuta 
2009 klo 11-15 seurakuntasalissa (Unioninkatu 39, sisäpiha)  
 
VYS:llä oma myyntipöytä. Tervetuloa! Tere tulemast!  

Tarton Pyhien Aleksantereiden 
kirkon ystävärinki toimii  

Viron kirkon kalenterit 2010 

tulevat joulukuussa myyntiin 

VYS:n kautta ! Tiedustelut : 
Ari Sirviö p. 0400 963 002.  


