
V iron ortodoksisen 

kirkon (EAÕK) 

kirkolliskokous oli koolla 

Tallinnassa 17.6.2010. 

Kokouksessa hyväksyttiin 

kuluvalle vuodelle tiukan 

budjetin, jolla Viron kirkko 

pyrkii tervehdyttämään 

taloudellisen tilanteensa. 

Taloudellinen lama Virossa 

on tyrehdyttänyt kirkon 

tulovirtaa. Mm. kirkon 

omistamistaan kiinteistöistä 

saamat vuokratulot on 

kutistuneet. Menokurilla 

kirkko uskoo pääsevänsä 

taloudelliseen tasapainoon 

muutaman vuoden kuluessa. 

Kirkolliskokous nosti 

seurakuntien maksamaa 

kirkkomaksua 8%:sta 10%:iin. 

Seurakunnat maksavat tänä 

vuonna tuloistaa kymmenen 

prosenttia kirkon 

keskusrahastoon.  

 

Uuteen kirkollishallitukseen 

seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi valittiin 

kolmen piispan lisäksi 

papiston edustajina isät 

Andreas Põld, Miikael 

Raissar ja Peeter Uibo. 

Maallikkojen edustajina 

valittiin EAÕK:n kansleri 

Martin Toon, Tiit Aavik 

ja Viljo Vetik. 

 

Tallinnan ja koko Viron 

metropoliitta Stefanos on 

esittänyt, että Viron kirkko 

siirtyy vuonna 2012 

noudattamaan pääsiäisen, ja 

siitä johtuvien kirkollisten 

juhlien viettossa juliaanista 

(vanhaa) kalenteria ja joulun 

osalta uutta 

(gregoriaanista) 

kalenteria. Asiasta 

päättää tänä vuonna 

piispainkokous, joka 

tekee esityksen 

kirkollishallitukselle. 

Näin ensi vuoden 

kirkolliskokouksessa 

voitaisiin tehdä asiassa 

koko kirkkoa sitova 

päätös.  

 

Viron kirkon peruskirjan 

mukaan seurakunnat 

voivat itsenäisesti päättää 

kumpaa kalenteria ne 

noudattavat kirkollisten 

juhlien osalta.  

Kirkolliskokousedustajia 

osallistui kokoukseen 

alun toistasataa.  

Kirkolliskokous hyväksyi tiukan talouskuurin 
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S iunattua kesää! 

 

Yhdistyksemme jäsenmaksu-

kertymä on kehittynyt myön-

teisellä tavalla ja jäsenrekisteriä 

on laitettu kuntoon. Viron 

kirkon taloudellinen tilanne ei 

ole parantunut viimevuotisesta 

vaan isä Sakarias Leppikiä 

lainatakseni, kaikki taloudellisia 

resursseja vaativat projektit 

ovat laitettu jäihin ja seurakun-

nat keskittyvät pelkästään ru-

kouselämän ylläpitämiseen. 

Taloustilanteen kiristyminen 

vaikuttaa mm. diakonia- ja lap-

sityöhön, pappien palkkoihin ja 

kiinteistöjen kunnostamiseen. 

 

Suomessakin talouden taantu-

ma vaikuttaa monien perhei-

den arkeen, mutta voimme 

kuitenkin olla auttamassa sisar-

kirkkoamme hankalassa talous-

tilanteessa omalla pienellä pa-

noksellamme. Suomessa seura-

kunnat, yksittäiset papit ja yksi-

tyishenkilöt ovat kiitettävällä 

tavalla lähteneet mukaan papis-

ton palkkatalkoisiin. 

 

Ihmisten aktiivisuus osallistua 

järjestöjen toimintaan on huo-

lestuttavasti laskenut Suomes-

sa, mutta tämänvuotinen vuosi-

kokous osoitti, että rivijäsenel-

läkin on vaikutusvaltaa kunhan 

vain saapuu sitä käyttämään. 

Kiitos aktiivisuudesta kaikille 

paikalla olleille. Hallitus ehdotti 

jäsenmaksun pitämistä edellis-

vuoden tasolla ja yhteisöjäse-

nien maksun perusteeksi kym-

menkertaista henkilöjäsenmak-

sua. Hallituksen ehdotus mak-

sun suuruudesta kumottiin 

vuosikokouksessa ja yhteisöjä-

senen jäsenmaksukerroin hy-

väksyttiin. Vuosikokous päätti 

korottaa henkilöjäsenen  jäsen-

maksun 20 euroon vuodessa ja 

yhteisöjäsenen maksun 200 

euroon. Jäsenmaksu saattaa 

tuntua monista kohtuuttoman 

suurelta, mutta on muistettava 

että sillä rahalla ylläpidetään 

monia eri projekteja Viron 

ortodoksisessa kirkossa. Esi-

merkkinä toteutuneesta pro-

jektista on lämmityslaitteen 

hankinta ja asentaminen Haap-

salun p. Maria-Magdaleenan 

seurakunnan seurakuntasaliin. 

 

Yksittäinen jäsen joka kokee 

jäsenmaksun liian suureksi voi 

aina pyytää että hänet siirre-

tään toistaiseksi jäsenrekiste-

ristä pois. Jos haluaa pysyä ajan 

tasalla Viron ortodoksisen 

kirkon asioista, voi liittyä 

www.vys.fi -sivustolla posti-

tuslistan jäseneksi. Maksamalla 

jäsenmaksun voit kuitenkin olla 

vaikuttamassa yhdistyksen asi-

oihin, saat vuosittaisen Viron 

Tuulahduksia-lehtisen sekä pää-

set yhdistyksen järjestämille 

matkoille hieman ulkopuolisia 

edullisemmin. 

 

 

Yhteistyöterveisin 

i. Tapio Rautamäki 

Puheenjohtajalta  -  kesällä 2010  

jäsenenä hallitukseen valittiin 

Taisia Pohjola Espoosta. 

 

Vuosikokous nosti 

jäsenmaksun kahteenkymme-

neen (20) euroon ja 

yhteisöjäsenmaksun kahteen 

sataan (200) euroon.  

 

Seuran kunniajäseneksi 

kutsuttiin isä Kalevi Kasala 

Lohjalta. Isä Kalevi toimi 

pitkään VYS:n puheenjohtajana 

ja hallituksen jäsenenä. Hän on 

mukana edelleenkin aktiivisesti 

seuran toiminnassa ja on mm. 

rakentanut määrätietoisesti 

yhteistyötä länsiuusimaalaisten 

ja Kohilan seurakunnan välille. 

 

Kokoukselle Viron 

ortodoksisen kirkon (EAÕK) 

tervehdyksen toi Hiidenmaan 

pappi isä Sakarias Leppik.  

 

Seura julkaisee suomeksi 

Virossa ilmestyneen 

arkkimandriitta 

Papathomasin teoksen 

Õnnetus olla väike kirik 

väikesel maal. Teos selvittää 

Viron ortodoksisen kirkon 

asemaa teologisesta 

lähtökohdasta katsoen. 

Kirjan kääntää Arimo 

Nyström. Julkaisuprojektin 

on siunannut Tallinnan ja 

koko Viron metropoliitta 

Stefanos.  

 

Vuosikokouksen puheen-

johtana oli diakoni isä 

Taisto Rikkonen.  

V iron ortodoksisen kirkon 

ystävyysseura VYS ry:n 

sääntömääräinen  vuosikokous 

pidettiin sunnuntaina 14. 

maaliskuuta 2010 Tikkurilassa 

Kristuksen kirkastumisen 

kirkolla. 

 

Kokous hyväksyi joukon 

sääntömuutoksia, joilla seuran 

säännöt muutettiin vastaamaan 

voimassa olevaa yhdistyslakia. 

Puheenjohtajan toimikausi 

muutettiin kaksivuotiseksi 

vastaamaan hallituksen 

jäsenten toimikautta. Uusien 

sääntöjen mukaan toimitaan 

ensi vuoden vuosikokouksessa, 

mikäli Patentti- ja 

rekisterihallitus hyväksyy 

sääntömuutokset. 

 

Seuran puheenjohtajana jatkaa 

helsinkiläinen pastori isä 

Tapio Rautamäki. Uutena 

Vuosikokous pidettiin Tikkurilassa 

 

Seuran 

kunniajäseneksi 

kutsuttiin isä 

Kalevi Kasala 

Lohjalta.  
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Suomenlahden eteläpuolella 

tunnetaan Suomen ortodoksista 

kirkkoa ja kirkkokansaa 

kohtaan. 

Isä Tapio näki Kirkkopäivien 

päätöspäivän liturgiassa vertaus-

kuvallista merkitystä. 

- Viron ortodoksinen kirkko 

näyttäytyi kirkkopäivien 

patrarkaalisessa liturgiassa 

tasavertaisena Suomen 

ortodoksisen kirkon rinnalla. 

Metropoliitta Stefanos palveli 

arkkipiispamme Leon kanssa 

patriarkka Bartholomeoksen 

toimittamassa liturgiassa. 

Toivoisinkin, että virallisesti 

hyvät suhteet eri kirkkojen 

kanssa toteutuisivat jatkossa 

myös käytännön tasolla. 

  

S uomalaisen sisarkirkon 

Kirkkopäiville Joensuuhun 

oli Virosta saapunut runsaasti 

vieraita: Tallinnan ja koko Viron 

metropoliitta Stefanoksen 

kanssa Tarton piispa Eelija 

sekä Pärnun-Saaren piispa 

Aleksander. Lisäksi Joensuu-

hun oli saapunut Saarenmaan 

luostarin sisaria, Viron kirkon 

varainhoito yrityksen edustajia, 

papistoa ja seurakuntien aktii-

veja. ONL:n vuosijuhlaan osal-

listui Viron kirkon nuorisoliiton 

valtuuskunta.  

VYS:n puheenjohtaja isä Tapio 

arvosti Viron kirkon näkyvää 

läsnäoloa: 

- Viron ortodoksinen kirkko 

saapui kirkkopäiville kaikkien 

piispojensa sekä lukuisten 

pappien ja maallikkojen 

voimalla. Tämä on osoitus 

suuresta arvostuksesta, jota 

Jumalanpalveluksia suomeksi ja viroksi 
 
                                 Liturgia ja vigiilia soome  ja eesti keelel 
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J ärgmine eesti  ja soome 
keelne liturgia peetakse 

Helsingis pühapäeval 
17.10.2009 kell 10.00 

Mellunmäe Aleksanteri 
Syväriläineni  kabeliss. 

Aadres: Korvatunturintie 2 
Mellunmäki. Laupäeval 16.10 kell 

18 peetakse vigiilia. 
 

Teenib brigaadikaplan isa 
Andrei Sõtšov  ja Ida-Helsingi 
preester isa Jyrki Penttonen. 

Peale teenistust kohvilaud.  
 

Info: Ari Sirviö, tel. 0400 963 
002. ja www.vys.fi   

H elsingissä Mellunmäessä 

toimitetaan vigilia 

lauantaina 16.lokakuuta klo 

18 ja liturgia sunnuntaina 17. 

lokakuuta klo 10 suomeksi ja 

viroksi.  

 

Palvelukset toimittavat Itä-

Helsingin toiminta-alueen pappi 

isä Jyrki Penttonen, VYS:n 

puheenjohtaja isä Tapio 

Rautamäki ja sotilaspastori isä 

Andrei Sõtšov.  

 

Liturgian jälkeen 

kirkkokahvitilaisuudessa isä 

Andrei kertoo Viron kirkon 

kuulumisia. Kirkkokahvien jälkeen 

jatkuu VYS:n seminaari, josta 

tarkemmin toisaalla lehdessämme.  

Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli ja toimin-
takeskus on Mellunmäen ostoskeskuksessa. Mel-
lunmäen metroasemalta kävelymatkaa on noin sata 
metriä.  

Virolaiset joukolla mukana Kirkkopäivillä  

Ortodoksiset Kirkkopäivät 

Joensuussa 11.-13.6.2010  

Liturgia Joensuun Areenalla 13.6. Kuvassa (vas.) 
metropoliitta Stefanos, metropoliitta Ieronymos, 
patriarkka Bartolomeos ja arkkipiispa Leo.  

Metropoliitta Stefanos tutustui Karjalan hiippakun-
nassa toimivan Viron ortodoksien söbrad –
yhdistyksen myyntipöytään.  



L änsi-Uudenmaan orto-

doksit ovat vuosittain 

vierailleet Kohilassa Kristuksen 

taivaaseenastumisen seurakun-

nan vieraana vanhan kalenterin 

mukaista pääsiäistä viettämäs-

sä. Kohilan seurakunta noudat-

taa pääsiäisen suhteen  vanhaa 

kalenteria. Tänä ja ensi vuonna 

pääsiäistä vietetään samanaikai-

sesti sekä vanhan että uuden 

kalenterin mukaan.  

Siksi tänä ja ensi vuonna länsi-

uusmaalaiset osallistuvat Kohi-

lan kirkon temppelijuhlaan.  

Seurakunnan puheenjohtaja 

rouva Laine Pärg on iloinen 

yhteistyöstä länsiuusmaalaisten 

kanssa.  

- Seurakuntalaisille on aina 

siunauksellista saada ystäviä 

yhteisiin juhliin. Erityisen tär-

keä on ollut suomalaisen 

kuoron laulu— se on tehnyt 

juhlista todellisen juhlan! 

 Länsiuusmaalaiset ovat tuke-

neet kohilalaisia taloudellises-

ti seurakunnan kunnostaessa 

suurta kirkkorakennustaan. 

Isä Kalevi Kasala palveli 

temppelijuhlassa seurakunnan 

papin isä Mattiaksen kanssa. 

Jumalanpalvelus toimitettiin 

viroksi, kirkkoslaaviksi ja suo-

meksi. 

Paluumatkalla pyhiinvaeltajat 

kävivät Tallinnassa isä August 

Kaljukosken haudalla. Isä 

August oli suuri Suomen ystä-

vä ja hänen aloitteestaan aloi-

tettiin toimittaa Helsingissä 

vuosittain vironkielisiä juma-

lanpalveluksia. 

 

palveli liturgiassa nyt ensi ker-

taa Uspenskin katedraalissa. 

Edellisen kerran Viron kirkon 

päämies on toimittanut liturgi-

an Uspenskissa 1930-luvulla.  

Helsingin seurakunnan kirkko-

K P Tallinnan ja koko Vi-

ron metropoliitta Ste-

fanos teki historiallisen vierai-

lun Helsingin ortodoksiseen 

seurakuntaan helmikuun lopul-

la. Metropoliitta on toki vierail-

lut Helsingissä usein, mutta 

herra isä Markku Salminen 

palveli liturgiassa Tallinnassa 

Pyhien Simeonin ja Hannan 

katedraalissa tammikuussa.  

 

          Kohilan kirkon temppelijuhlassa  

tavoista sekä toimi kurssilla 

tulkkina. 

Soili Talja perehdytti erilaisiin 

värjäystapoihin ja opasti kurs-

silaisia kädestä värjäyksen 

saloihin.  

Kurssilla värjättiin munia yli 

neljä kiloa. Valmiit munat 

olivat kirkossa pääsiäisyön 

jumalanpalveluksessa siunatta-

vina. Osa kurssilaista osallis-

tuivat jumalanpalvelukseen ja 

saivat mukaansa siunatut pää-

siäismunat pääsiäistervehdyk-

sinä ystäville jaettaviksi. 

 

P ääsiäisen alla kuvataitelija 

Soili Talja ja toimittaja 

Ari Sirviö pitivät Kohilassa 

pääsiäismunien värjäyskurssin 

seurakunnan pyynnöstä ja met-

ropoliitta Stefanoksen siuna-

uksella.  

Kurssi pidettiin seurakuntata-

lolla ja kahden päivän aikana 

kurssille osallistui yli kolme-

kymmentä innokasta kurssilais-

ta. Osallistujat olivat kohilalai-

sia aikuisia sekä läheisen vam-

maisten palvelutalon asukkaita. 

Ari Sirviö kertoi pääsiäismuni-

en kristillisestä historiasta ja 

niihin liittyvistä kirkollisista 

Pääsiäismunien värjäyskurssi Kohilassa  

Metropoliitta Stefanos vieraili Helsingissä 

Ristisaatto Kohilan 
kirkon temppelijuh-
lassa .(Kuva:Marri Pen-
na) 
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Isä Augustin haudalla vasemmalta Marri 
Penna, isä Kalevi, Terje Palli ja Päivi 
Kasala. 

Kurssilla kuvataiteilija 
Soili Talja perehdytti 
kurssilaiset pääsiäismu-
nien eri värjäysteknii-
koihin ja opasti maalaa-
maan perinteisiä tun-
nuksia muniin.  

Kurssilaisten värjäämät munat 
olivat esillä pääsiäisyön palveluk-
sessa, jossa ne siunattiin.  



H aapsalun Maria Magda-

leenan seurakunta on 

kunnostanut huolella kirkon 

vieressä olevan seurakuntata-

lon. Talossa on kokoontumisti-

lat ja majoitustilaa vieraille.  

Koska tilojen lämmityskulut 

ovat suuret, pyysi seurakunta 

VYS:ltä tukea lämpöpumpun 

hankkimiseksi. VYS:n hallitus 

päätti hankkia seurakunnalle 

lämpöpumpun ja hoitaa sen 

asennuksen.   

Viikonloppuna 18.-20.6 pump-

pu asennettiin paikoilleen ja 

sunnuntaina toimitettiin piispal-

linen liturgia, jonka jälkeen 

metropoliitta Stefanos siunasi 

pumpun käyttöön. 

Pumpun kuljetuksesta Haapsa-

luun ja sen asennuksesta vasta-

si Jyrki Vikla. VYS:n puheen-

johtaja isä Tapio piti liturgias-

sa opetuspuheen.   

 

Seurakunnan verkkosivut: 

www.maria-magdaleena.ee  

 

suurlähettilästä hyvästelivät 

VYS:n edustajina puheenjohtaja 

isä Tapio Rautamäki, isä 

Andreas Larikka ja 

tiedottaja Ari Sirviö. 

Muistolahjaksi VYS lahjoitti 

Merle Pajulalle 

Jumalansynnyttäjän suojeluksen 

ikonin ja Joensuun 

ortodoksisen mieskuoron 

Vaeltajan lauluja –cd:n.  

V iron suurlähettiläs 

Suomessa vaihtuu. Merle 

Pajula, joka on emännöinyt 

Viron Helsingin suurlähetystöä 

vuodesta 2006 siirtyy syksyllä 

Tallinnaan ulkoasiainminis-

teriöön.  

Suurlähettiläs Pajulan aikana 

lähetystön yhteistyö VYS:n 

kanssa on ollut mutkatonta ja 

monipuolista. Pajulan 

läksiäisjuhlassa Suomen jättävää 

Lämpöpumppu Haapsalun seurakunnalle  

meenikseksi ja sitä jatketaan 

ensi syksynä.  

Okon mukaan vapaaehtoistoi-

minta virolaisissa laitoksissa on 

vasta aluillaan. Okko kiittelee 

koulutettavien sitoutuneisuutta 

ja innokkuutta.  

Taloustilanteen vuoksi Viron 

kirkko tarvitsee taloudellista 

tukea orastavalle diakoniatyöl-

leen. Lahjoituksia voi tehdä 

VYS:n kautta.  

T allinnassa Viron kirkon 

keskustalossa Wismarin-

kadulla on jo usean vuoden 

koulutettu diakoniatyön vapaa-

ehtoisia. Kouluttajana toimii 

Okko Balagurin Helsingin 

seurakunnasta. Viron kirkon 

diakoniatyöstä vastaava Leena 

Tölp pyysi metropoliitta Ste-

fanoksen siunauksella koulutta-

jaksi Okkoa, joka Leenan mu-

kaan on Suomen johtava asian-

tuntija vapaaehtoiskouluttajana.  

Koulutus on laajentunut eku-

Okko kouluttaa vapaaehtoisia diakoniatyöhön  

Viron suurlähettiläs vaihtuu  
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VYS:n varapu-
heenjohtaja Jyrki 
Vikla esittelee 
pumpun ulkoyk-
sikköä.  

Kuvassa oikealla siunataan 

lämpöpumppu käyttöön. Va-

semmalta isä Tapio Rautamä-

ki, metropoliitta Stefanos, isä 

Juha Hirvonen ja isä Jüri Ilves. 

Isä Andreas Larikka ja puheenjohtajamme isä Tapio  Rauta-
mäki tervehtivät suurlähettiläs Merle Pajulaa. 



V iron presidentti 

Toomas Hendrik 

Ilves teki virallisen 

vierailun Turkkiin 

huhtikuun puolivälissä. 

Vierailun ohjelmaan kuului 

vierailu Istanbulissa 

Konstantinopolin 

ekumeenisessa 

patriarkaatissa ja 

tapaaminen patriarkka 

Bartolomeoksen 

kanssa. 

 

Tapaamisessa presidentti 

Ilves kiitti patriarkkaa 

vahvasta tuesta Viron 

ortodoksiselle kirkolle 

(EAÕK) vuonna 1993 

kirkollisen kriisin aikana. 

Presidentin mukaan 

patriarkka tuki 

johdonmukaisesti Viron 

valtion oikeusperiaatteita ja 

lakia, joiden perusteella 

Viron ortodoksinen kirkko 

(EAÕK) palasi 

maanpakolaisuudesta takaisin 

osaksi virolaista 

yhteiskuntaa. 

 

Virallisella vierailullaan Ilves 

tapasi Ankarassa Turkin 

presidentin Abdullah Gülin 

sekä muuta Turkin 

valtionjohtoa. Presidentti 

Ilves luennoi viearailunsa 

päätteeksi Bilkentin 

yliopistossa.  

(BNS-VYS)  

oleva rakennus on yksityis-

omistuksessa eikä skiitta ole 

saanut sitä ostettua itselleen. 

Näin olleen luostaritoimintaa 

on päätetty laajentaa Reomäel-

le, jossa nunnien käyttöön an-

netaan suurehko pappilantalo 

sivurakennuksineen. Seurakun-

ta antaa luostaritoimintaan 

hallitsemansa maa-alueet.  

V iime vuonna avattiin Saa-

renmaan pohjoisosassa 

Öörikussa Pyhän Johannes 

Edelläkävijän skiitta. Skiitassa 

on nunnaluostaritoimintaa pan-

nut alulle kolme-neljä nunnaa 

kerrallaan. Uusia nunnia on jo 

saapunut Saarenmaalle ja skii-

tan laajentaminen on tullut 

ajankohtaiseksi. Skiitan vieressä 

Uusiin tiloihin kunnostetaan 

nunnille keljoja ja vieraiden 

vastaanottoa varten kahvila.  

VYS:n piirissä kootaan Saaren-

maan luostarin tueksi ystävä-

rinkiä, joka koordinoisi Suo-

mesta tulevaa tukea. Lisätietoja 

antaa Ari Sirviö . Yhteystie-

dot takasivulla.  

Presidentti Toomas Hendrik Ilves tapasi patriarkan  

Andrei Sõtšov Viron 

ortodoksista kirkosta.  

Juha Riikosen väitöskirja kä-

sitteli Suomen kirkon ja Mos-

kovan patriarkaatin kanonista 

kiistaa vv. 1945-1957. Sõtšov 

puolestaan tutki 

väitöskirjassaan Viron 

kirkkoa Stalinin ajalla.  

Seminaarissa pureudutaan 

sisarkirkkojen erilaiseen 

historiallisesti vaikeaan 

tilanteeseen. 

Seminaarin avaajaksi on 

pyydetty Viron Suomen 

suurlähettiläs. 

Ajankohta kannattaa laittaa 

kalenteriin muisto jo nyt. 

Tarkempi ohjelma löytyy 

elokuussa VYS:n kotisivuilta. 

 

V YS järjestää Helsingissä 

Mellunmäen toiminta-

keskuksessa kiintoisan Suo-

men ja Viron ortodoksisten 

kirkkojen historiaan paneutu-

van seminaarin 16.-17. loka-

kuuta. Seminaarissa alustavat 

alan ehdottomat huippuasian-

tuntijat: 

TT Juha Riikonen Itä-

Suomen yliopistosta ja TT isä 

VYS:n seminaarissa pureudutaan kirkkohistoriaan 

Saarenmaan nunnaluostaria laajennetaan  

Suomen ja Viron 

ortodoksisten 

kirkkojen 

historiallisesti 

vaikeat vuodet 

seminaarissa  

tarkastelussa 

  

Sivu 6 Viron Tuulahduksia 

Tapaamisen yhteydessä presidentti Ilves antoi patriarkka 
Bartolomeokselle kirjalahjan.        (Kuva: Presidentin kanslia)  



V eel praegugi puudutavad 

paljude Soomes elavate 

inimeste hingehaavu Soome 

valitsuse karmid otsused ühe 

vanaproua maalt väljasaatmise 

osas. Usun, eriti tundlikud olid 

valitsuse sammude üle need, 

kes ise on mingil põhjusel 

pidanud jätma oma kodumaa 

ning asuma mujale. Ikka lootes, 

et ka neile pühendatakse osa 

ühiskonna tähelepanust ning 

hoolivusest. Et neid võetaks 

ehk mõnel pool omakski, kuigi 

on teada, et see alati ei 

õnnestu ka aastate möödudes. 

 

V õõras olemine on soome 

kee le  kaudu väga 

sümbolistlik. Tegelikult siis ju 

„külaliseks“ olemine kui 

vaadelda sõnatüvi. See näitab 

kõige paremal moel selle, 

ku idas  võ iks  üks  r i ik 

pagulastesse suhtuda. Neid 

austada ja – eeskätt ilmutada 

inimlikku hoolivust. Samas 

tuleb mõista, et pagulased on 

ja jäävad alati külalisteks. Ka 

siis, kui meil endil jagub ehk 

e m p a a t i a t  e n a m  k u i 

valitsusasutustel.  

 

O len olnud Eesti Riigikogu 

IX koosseisu liige. Minu 

poolt kaetav valdkond oli ka 

p a gu l a s -  j a  m i g r a t s i o 

oniküsimused. Nägin ja kogesin 

vägagi hästi, mida tähendab 

p i k a  p e r s p e k t i i v s e 

m i g r a t s i o o n i s e a d u s t i k u 

väljatöötamine. Seetõttu näen 

ka pooltargumente Soome 

valitsuse sammudele, mida 

emotsionaalselt ja inimsuhete 

tasandil on nii raske mõista. 

 

E esti pani 1990. aastatel 

o m a  m i g r a t s i o 

oniseadustikule väga tugeva ja 

teistele riikidele eeskuju andva 

aluse. Just seetõttu ei ole meil 

siinpool lahte suuremaid 

m u r e s i d  v õ i m a l i k e 

väljasaadetavatega. Sest nad 

peavad teadma reegleid, mille 

alusel nad pagulasstaatuse 

saavad ja milliste olude tõttu 

nad selle kaotavad või seda ei 

saa.  

 

M eil kõigil on kodu. Kellel 

e i  o le ,  on  see 

kahetsusväärne ajalooliste 

sündmuste tõttu, millesse nad 

on olnud haaratud. Peame 

mõistma, et ei Eesti ega 

Soome, Rootsi ega Taani pääse 

nende inimeste liikumist 

reguleerivate rahvusvaheliste 

konventsioonide täitmisest, 

mille oleme ratifitseerinud. 

Samas, elame oma kodus. Mõni 

perekond aastasadu ühes 

paigas. Kohtleme külalisi oma 

kodus väärikalt. Ent peame 

alati meeles, et siit kasvavad 

meie lapsed ja kodu on 

ennekõike nende stabiilse 

arengu garantii. Ühiselamu on 

ajutine rändõpilase asupaik, 

kodus asub aga meie süda. 

 „ Rebastel on urud ja 

taeva lindudel pesad, 

aga Inimese Pojal ei ole, kuhu 

ta oma pea võiks panna,“ ütles 

Kristus kirjatundjale Matteuse 

evangeeliumis.  

 

Õ 
igeusu kristlane, ehkki 

hoiab oma kodu ja on 

avatud külalistele teab, et 

igasugune eluase, milles ta oma 

elu jooksul elab, on antud talle 

ajutiselt kasutada. Seetõttu 

p e a k s  k r i s t l a s e  s u h e 

p a g u l a s t e s s e  o l e m a 

tähelepanelik, arukas ja toetav 

nende võimaluste piires, mis 

m e i l  s e a d u s k u u l e k a t e 

i n i m e s t e n a  o n .  K u i 

emotsioonid või inimhoole 

sund seaduspiire ületavad, siis 

on meie asi rahuneda ja 

palvetada. Et ajalugu kujundada 

lubav Issand leevendaks neid 

kannatusi, mida ise oleme 

sünnitanud. 

 
 
 

isa Sakarias Leppik 
Hiiumaa õigeusupreester 

 
 
 
Isä Sakarias on Hiidenmaan 

s e u r a k u n t i e n  j a 

suomenvirolaisten pappi.  

tietoja : Taisia Pohjola p. 040 

583 2915.  

Kuressaaren Pyhän Nikola-

oksen kirkon ystävärinkiä ve-

tää Raimo Snellman p. 0400 

408 780. 

Kohilan Kristuksen tai-

vaaseenastumisen seura-

kunnan ystävyystoimintaa vetää 

T arton Aleksanterei-

den kirkon ja seurakun-

nan hyväksi toimiva ystävärinki 

on tehnyt mm. kaksi talkoo-

reissua Tarttoon. Kirkkoa on 

siivottu ja kirkkomaan puutar-

haa kunnostettu. Rinki on 

hankkinut tavaralahjoituksia ja 

myyjäisillä hankkinut taloudel-

lista tukea seurakunnalle. Lisä-

isä Kalevi Kasala p. 0207 220 

659. 

Värskan seurakunnan ystä-

vyystoiminnasta lisätietoa antaa 

isä Tapio Rautamäki p. 0400 

338 508.  

Karulan leirikeskuksen tu-

eksi toimii Karula pärast ry. 

Yhteyshenkilö Maria Asikainen  

                   Võõras ja oma 

Ystäväringit toimivat seurakuntien hyväksi  

 

Võõras 

olemine on 

soome keele 

kaudu väga 

sümbolistlik. 

Tegelikult siis 

ju „külaliseks― 

olemine kui 

vaadelda 

sõnatüvi.  
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p. 040 560 2344. 

 

Kaikista ystävärin-

geistä ja tukiporu-

koista löytyy ajan-

tasaista tietoa VYS:n 

kotisivuilta  

 

www.vys.fi   



Puheenjohtaja isä Tapio Rautamäki 
Hämeentie 17 A 61, 00500 Helsinki  

 

puh: 0400 338 508  

sp: posti@vys.fi  

 

Viron ortodoksisen kirkon 

ystävyysseura VYS ry  

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 

VYS ry :n 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. 
 
Ålandsbanken 
660100-3714623 
 
VYS:n kautta kulkevat 
lahjoitustilit: 
 

 Lahjoitus diakoniatyölle 
1038 

 Saarenmaan 
nunnaluostarille 1041 

 Tarton Aleksantereiden 
seurakunnalle 1054 

 Platonin teologiselle 
seminaarille 1067 

 Kirjahanke 1070 

 Kuressaaren Pyhän 
Nikolaoksen kirkko 
1106 

 Kolehdit 1119 

 Muu lahjoitus 1096 
 
 
Tämän vuoden lahjoitukset 
tilitetään Viron kirkolle 
ennen vuodenvaihdetta.  

Helsingin seurakunnan diakoniatyön 
pyhiinvaellusmatka 
 
 PETSERIIN JA TARTTOON  
 
27.-30.8.2010 matkan hinta 360 € 
 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
 
Pohjolan Matka Oy ma-pe 9-17 
puh. 0201 303333.  
 

Suomen suurin Viro-tapahtuma 

Martin markkinat  La-Su 20.–21.11.2009 
Kaapelitehdas, Ruoholahti. Helsinki.  
VYS mukana markkinoilla omalla pöydällään.  
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 lähettämällä 

osoitetiedot sähköpostilla posti@vys.fi. Kotisivujen postituslistan osoitteet eivät välity jäsenrekisteriin! 

 

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

 

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

teesi yhdistykselle. Yhteystiedot tämän sivun vasemmassa  yläkulmassa. 

Muistithan jäsenmaksusi vuodelle 2010 
      Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi 20 euroa. 

       Seuran tilinumero:  

Ålandsbanken  660100-3714623 (FI62 6601 0003 7146 23)  

Viron kirkon kalenterit 2011 
tulevat joulukuussa myyntiin 
Tuohus-liikkeisiin. 
  


