
Suomen ja Viron ortodoksi-
silla kirkoilla on paljon yh-
teistä – tämän totesivat pu-
heissaan niin VYS:n pu-
heenjohtaja arkkimandriitta
Andreas Larikka kuin Suo-
men ekumeenisen neuvos-
ton pääsihteeri isä Heikki
Huttunen Helsingissä Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa 24.2. 2008 Viron tasa-
vallan 90. itsenäisyyspäivän
johdosta järjestetyssä ruko-
uspalveluksessa. Rukous-
palveluksessa olivat läsnä
lukuisien Viron ystävien
joukon lisäksi myös Viron
Suomen suurlähettiläs Mer-
le Pajula sekä Helsingin
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Suvi Rihtniemi
puolisonsa päätoimittaja
Matti Niirasen kanssa.

Vaikka sää oli mahdolli-
simman epäsuotuisa

kirkkoon oli todellakin ko-
koontunut runsas joukko
Viron ja Viron ortodoksisen
kirkon ystäviä, ja näin tilai-
suudesta muodostui lämmin-
henkinen ja koskettava.
Suurlähettilään toivotti terve-
tulleeksi isä Andreas, joka
myös toimitti palveluksen
avustajinaan isä Kalevi Ka-
sala ja isä Heikki Huttunen
sekä diakonit isät Juha
Lampinen, Heikki Kaski ja
Roman  Suomalaisista ja
virolaisista koostunutta kuo-
roa johti Daria Balagurin, ja
kuten aina hänen johtaessaan
kuoron äänet soivat sanomat-
toman kauniisti.

Rukouspalveluksen jälkeen
puhui isä Heikki Huttunen.
Hän muistutti, että Suomen
ja Viron kirkoilla on yhtei-
nen syntymäpäivä – heinä-
kuun seitsemäs vuonna 1923.

”Tuolloin ne molemmat ko-
rotettiin ortodoksisten pai-
kalliskirkkojen joukkoon,
kun niille myönnettiin auto-
nominen asema Konstan-
tinopolin ekumeenisen patri-
arkaatin toimin. Nuorten
itsenäisten maitten pienet
kirkot saivat itsenäisen ase-
man. Virolaisten ja suoma-
laisten ortodoksien innoituk-
sena oli näky, että näillä kir-
koilla on tehtävä kansojensa
keskuudessa”, isä Heikki
sanoi ja jatkoi molempien
kirkkojen uskoneen, että on
mahdollista olla isänmaalli-
nen suomalainen tai virolai-
nen ja samalla aito ortodoksi.
Hän otti esille puheessaan
myös lähihistorian:

”Toinen maailmansota ja sen
aikana muotoutunut Stalinin
kirkkopolitiikka pani koetuk-
selle nuorten kirkkojen elä-
män. Molempien autonomi-
nen asema joutui uhatuksi.
Suomalaiset selvisivät ka-
nonisesta kriisistään, koska
poliittiset olosuhteet eivät
olleet niin epäsuotuisat kuin
Virossa. Viron ortodoksinen
kirkko ´likvidoitiin´, miehi-
tysviranomaisten termiä lai-
nataksemme. Tuhannet kir-
kon jäsenet vangittiin ja kar-
kotettiin. Kymmenet seura-
kunnat lakkautettiin, ja orto-

doksinen usko viron kielellä
ja virolaisessa kulttuurissa
oli kokonaan kadota.”

Isä Heikki totesi Viron orto-
doksisesta kirkosta tulleen
yhteisönä marttyyrin ja Al-
banian kirkon ohella sen
olevan ainoa, jonka elämän
kommunistivalta pyrki tu-
kahduttamaan kokonaan.

”Tämä on ankara totuus,
johon on vaikea suhtautua
niiden, jotka selvisivät vai-
noista vähemmällä. Viron
kirkon kohtalo on suomalai-
sille ortodokseille kauhukuva
siitä, miten olisi voinut käy-
dä”, hän sanoi ja jatkoi:

”Tänään näemme Viron orto-
doksien uuden ajan. Näem-
me, kuinka autonomisen
asemansa ortodoksisten pai-
kalliskirkkojen joukossa jäl-
leen saanut kirkko ottaa
paikkansa kansakunnan kehi-
tyksessä. Omalla ortodoksi-
sella kirkolla on palveluteh-
tävä Viron yhteiskunnassa,
ortodoksisella uskolla on
sanoma virolaisen kulttuurin
ja elämäntavan sisällä.”

”Viron ortodoksien uusi aika
kertoo kirkon kutsumuksesta
jälkikommunistisessa tilan-
teessa ja yhteisessä Euroo-
passa. Sitä on vaikea ymmär-
tää ja tunnustaa, jos emme
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V uosi 2008 on tärkeä
vuosi Suomen ja Viron
suhteissa. Onhan kulu-

nut 90 vuotta Viron itsenäisty-
misestä. Viron arvokasta ja
merkittävää juhlaa vietetään
myös Suomessa monin tavoin,
erilaisten tilaisuuksien ja ta-
pahtumien ketju ulottuu koko
maahan ja jatkuu vuoden ym-
päri.

Hiippakuntamme piispan, KP
metropoliitta Ambrosiuksen
siunauksesta järjesti Viron or-
todoksisen kirkon ystävyysseu-
ra VYS ry Viron itsenäisyys-
päivänä 24.2.2008 kaksikieli-
sen kiitosrukouspalveluksen
Helsingin Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Palveluksessa oli
mukana kunniavieraana Viron
Helsingin-suurlähettiläs Merle
Pajula. Yhteisen rukouksen ja
julki lausuttujen ajatusten saa-
ma myönteinen palaute antoi
uskoa myös kirkollisten yh-
teyksiemme myönteisestä ke-
hittymisestä jatkossa.

Moni asia yhdistää Suomea ja
Viroa. Myös molempien mai-
den ortodoksiset kirkot korotet-
tiin samaan aikaan heinäkuussa
1923 ortodoksisten paikallis-

kirkkojen joukkoon Konstan-
tinopolin Äitikirkon toimesta.
Suomi ja Viro olivat silloin
kumpikin nuoria tasavaltoja.

Suomen ja Viron ortodoksit
tietävät, mitä merkitsee vapaus,
ja sen, että kumpikaan maa ei
ole saanut vapauttaan ilmaisek-
si. Tiedämme mitä merkitsevät
ihmisoikeudet, välittäminen ja
luottaminen tässä Euroopan
kolkassa.

VYS ry:n työ Viron kirkon
hyväksi jatkuu. Yhteytemme
ovat monipuoliset ja koko ajan
kasvavat. Toivottavasti ne saa-
vat myös uusia ulottuvuuksia
jatkossa. Tänä vuonna toivo-
taan panostamme ja taloudel-
lista tukeamme erityisesti kirk-
koveisukirjan Lauluraamat III
julkaisemiseen. Siksi vetoan
jäseniimme ja tukijoihimme,
että jäsenmaksuista ja lahjoi-
tuksista saisimme tänäkin
vuonna taloudellisen pohjan
työllemme. Uskon, että uhrau-
tuvaisuutemme palkitaan.

Siunauksen toivotuksin

Arkkimandriitta Andreas
Larikka

PuheenjohtajaltaPuheenjohtajalta

VYS ry:n puheenjohtaja
          arkkimandriitta

Andreas Larikka
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Muista
jäsenmaksu!

Vuoden
2008 jäsen-
maksu
12 euroa .

Maksulomake
takasivulla

ole selvittäneet välejämme men-
neisyyden kanssa, ateistisen hir-
muhallinnon ja sen jäänteiden
kanssa. Jos tunnustamme ja muis-
tamme marttyyrit, näemme Juma-
lan siunauksen kärsimysten läpi.
Kauhukuva muuttuukin ikoniksi –
näyksi, joka heijastaa Jumalan
Valtakunnan valoa ja toivoa. Se
kertoo siitä, että väkivaltaakin
voimakkaampia ovat vapaus ja
rakkaus”, isä Heikki lopetti kos-
kettavan puheensa.

Suurlähettiläs Pajula vastasi isä
Heikin puheeseen lämpimästi ja
kiitti Suomen ortodoksista kirk-
koa kaikesta, mitä se on Viron
ortodoksisen kirkon hyväksi teh-

nyt: ”Ilman suomalaisten suurta panosta
Virossa tuskin tällä hetkellä olisi au-
tonomista ortodoksista kirkkoa”, hän
totesi.

Puheiden jälkeen laulettiin yhdessä mo-
lempien maiden kansallislaulut.

Rukouspalvelus Viron itsenäisyyspäivä-
nä toimitettiin nyt ensimmäisen kerran
ja sen järjestelyistä vastasi VYS, mutta
läsnäolleiden mielissä on vahva usko,
että tästä rukouspalveluksesta muodos-
tuu vuosittain toistuva tapahtuma.

Hellevi Matihalti Salminen

Vuosikokous
Klaukkalassa

 ( Jatkoa etusivulta ) Viron 90. itsenäisyyspäivän kiitosrukouspalvelus ...

Isä Heikki Huttunen puhui
kiitosrukouspalveluksessa

Isä Heikin puhe on luettavissa netissä  www.vys.fi

V iron ortodoksisen
kirkon ystävyysseura

ry:n (VYS) vuosikokous
pidettiin Nurmijärven
Klaukkalassa Pyhän
Nektarios Eginalaisen
kirkolla maaliskuun 2.
päivänä.

Seuran puheenjohtajaksi
valittiin edelleen
arkkimandriitta Andreas
Larikka Helsingistä.
Varapuheenjohtajana jatkaa
Jyrki Vikla Porvoosta ja
sihteerinä Minna Bovellan-
Järvinen Lieksasta.
 Muut hallituksen jäsenet
ovat isä Tapio Rautamäki
Helsingistä. Andreas
Salminen ja Ari Sirviö
Helsingistä sekä Aune
Svennevig Klaukkalasta.

Seuran jäsenmaksuksi
vahvistettiin 12 euroa.
Viron kirkon edustajana
kokouksessa oli isä
Sakarias Leppik.

Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi isä
Johannes Karhusaari.

http://www.vys.fi


Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo teki
virallisen vierailun Viroon 10.-15. tammi-

kuuta 2008 Tallinnan ja koko Viron metropoliitta
Stefanoksen kutsusta.  Esipaimen tutustui Viron
sisarkirkon seurakuntiin Setomaalla, Tartossa ja
Länsi-Virossa.  Kuvassa arkkipiispa Leo pyhän
marttyyripiispa Platonin kastekirkossa Pootsi-
Kõpussa.

Arkkipiispa Leo virallisella
vierailulla Virossa

CD-Vigiilia laule (Vigilian
laulut– p. Simeonin ja Hannan
srk:n kuoro) 15 e.

Viron kirkon kalenteri
2008— Rinnan vanha ja uusi
kalenteri– yhteistiedot Viron
kirkon seurakuntiin     4 e.

P.marttyyripiispa Plato-
nin perintö—  vihkonen
Viron kirkon ja p. Platonin his-
toriasta. 4 e.

Juhlatuohuksia Saaren-
maalle perustettavan nunna-
luostarin tukemiseksi. 8 e./
pari . Mehiläisvahasta, valkoisia, 30 x
2 cm.

P. marttyyripiispa Plato-
nin painokuvaikoni 12.5
x  8.5 cm 3 e.

VYS välittää Viron kirkon
Agora- kaupan tavaraa.

Hinta kokonaisuudessaan Vi-
ron kirkon tukemiseksi. Seu-
raavassa nyt varastossamme
olevaa tavaraa. Hintoihin lisä-
tään postikulut. Tilaukset:

sp: posti@vys.fi tai

puhelimitse 0400 963 002
(Ari Sirviö)

Tilaa VYS kautta— tuet Viron kirkkoa

Pyhiinvaellusmatka Pärnumaalle 2.-4. toukokuuta

VYS:n kautta

on saatavissa

Viron kirkon

Agora -

kaupan

tuotteita.
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Tilaa Pro Estonia-lehti
JÄSENETUNA

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kuvalehti
seuraa myös Viron kirkollista elämää!
Lähetä tilaus sähköpostitse posti@vys.fi  tai
puhelimitse :
Ari Sirviö 0400 963 002
Jokaisessa numerossa myös vironkielellä jut-
tuja! Kesäkuun alussa ilmestyy seuraava nu-
mero, jossa esittäytyy kesäinen Viro.

Jäsentilauksena VYS:n kautta
vain 12,50 €! ( norm. 29 €  )

Kun tilauksesi on saapunut 30.4 mennessä
saat myös nro 1/2008 postissa kotiisi.

Kesälehdestä nro 2/2008 alkaen Pro Estonia
tulee Sinulle jatkossa suoraan painotuoreena ja
kestotilauksena.

VYS on Pro Estoniaa julkaisevan kustannusyhtiön osakas.

ILMOITA SÄH-
KÖPOSTI-
OSOITTEESI
SEURALLE!

V iron tuulah-
duksia ilmes-

tyy vain kerran
vuodessa.

VYS:n toiminnas-
ta ja tapahtumista
kerrotaan interne-
tissä VYS:n ko-
tisivuilla
www.vys.fi
sekä sähköposti-
tiedottein.

Lähetä tietosi:
posti@vys.fi

Matkalle on muuta-
mia paikkoja vapaa-
na—
ilmoittaudu heti !

Maksa ilmoittautumis-
maksu 20 euroa
seuran tilille :
Nordea 215318-40551 .

Lähetä yhteystietosi ja
syntymäaikasi
sähköpostilla
vys@vys.fi tai puhelimitse
Ari Sirviö 0400 963 002.

Maksa loppusumma
laskun saatuasi.

VYS:n perinteinen pyhiinvaellusmatka suuntautuu tänä vuonna Pärnumaalle. Helsin-
gistä matkaamme Linda Linen katamaraanille perjantaina aamulla Tallinnaan, josta

jatkamme matkaa omalla pikkubussilla Pärnuun. Pärnussa majoitus 2hh hotellissa. Oma
bussi on käytössämme koko matkan ajan. Helsinkiin palaamme sunnuntaina illalla. Tutus-
tumme Pärnumaan ortodoksisiin kirkkoihin ja seurakuntiin. Vierailemme mm. Kihnulla ja
pyhän marttyyripiispa Platonin kastekirkossa. Piipahdamme myös Latvian puolella Aina-
zissa. Rukoushetkien lisäksi osallistumme vigiliaan ja liturgiaan. Matkan alustava hinta on
195 euroa . Hinta laskee mikäli osallistujamäärä kasvaa! Matkasta lisää www.vys.fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sp. posti@vys.fi tai puh. 0400 963 002 (Ari Sirviö)

mailto:posti@vys.fi
http://www.vys.fi
mailto:posti@vys.fi
http://www.vys.fi
mailto:posti@vys.fi
mailto:vys@vys.fi
http://www.vys.fi
mailto:posti@vys.fi


Viron ortodoksisen
kirkon ystävyysseura ry
( VYS ) jäsentiedote

Löydät meidät
netissä:

www.vys.fi

VYS:n HALLITUS 2008

Puheenjohtaja, arkkimandriitta Andreas Larikka
          p. 040 718 2188    sp.andreas.larikka@ort.fi

varapuheenjohtaja Jyrki Vikla
          p. 041 447 7149     sp. vikla@iki.fi
sihteeri Minna Bovellan-Järvinen p. 040 740 0918
          sp. minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
          os. Iljankatu 14 as.1 81700 Lieksa
           isä Tapio Rautamäki sp. tapio@rautamaki.net
          Andreas Salminen sp. andreas.salminen@netti.fi
          Ari Sirviö sp. sirvioari@yahoo.se p. 0400 963 002
          Aune Svennevig sp. aune.svennevig@gmail.com

Nordea 215318-40551

Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura ry (VYS)

Saajan
tilinume-
ro

Saaja

Maksaja

allekirjoitus

Tililtä nro

_____________________________________________

_____________________________________________

TILISIIRTO GIRERING

Tiedonantoja

JÄSENMAKSU 2008   12 euroa

PRO ESTONIA-lehden jäsentilaus 12,50 euroa

Nimi: ___________________________________

eräpäivä Euro

-- - - - - - - - - - - - - leikkaa tästä— – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muistathan jäsenmaksusi vuodelle 2008 !
      Vuosikokous päätti vuoden 2008 jäsenmaksuksi 12 euroa.
      Seuran tili: Nordea 215318-40551 Merkitse tiedonantoja kohtaan: Jäsenmaksu tai jäsen

           maksusu + Pro Estonia  ja nimesi.

Tiedotteessa käytetyt kuvat :Ari Sirviö, ellei
toisin mainita.

Vastaava toimittaja: Ari Sirviö

toimituksen ja seuran
osoite:

Sihteeri Minna Bovellan-Järvinen

Iljankatu 14 as.1, 81700 Lieksa

sähköposti:
minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
p. 040 740 0918
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