
Kouluyhteistyötä ja arjen
ekumeniaa

Hietaniemen kivet kertovat



Syntyvaiheet

•Idea syntyi opettajien 1990-luvun alussa
olleen lomautuksen aikana

•Elämyksiä ja oivalluksia sisältäviä
oppitunteja alettiin kutsua nimellä
Kulttuurien kohtaaminen hautausmailla

•Koulun myöhemmin liittyessä Suomen
Tammi -kulttuuriperintöopetuksen
projektiin tuli Hietaniemi-kierroksesta
pysyvä osa sitä



Kasvatuksen jaoston päätös

•Suomen Ekumeenisen Neuvoston
kasvatuksen jaosto pohti, miten
osallistuisimme Kirkkopäiville 2003

•Syntyi ajatus oppaasta
•Opas auttaisi ryhmiensä kanssa

Hietaniemessä kierteleviä opettajia



Etu-Töölön yläaste
yhteistyötahona

•Etu-Töölön yläasteen Suomen Tammi -
projektin vetäjät kuvataiteen lehtori Olli
Vasa ja historiaan perehtynyt
oppilaanohjaaja Virve-Anita Martamo
kiersivät kanssani valitsemassa reittiä

•Olli Vasa kiersi oppilaidensa kanssa
piirtämässä hautamuistomerkkejä ja laati
esittelytekstien loppuun aktivoivia
kysymyksiä



•Osa piirroksista on valittu oppilaiden
luvalla oppaaseen

•Oppaan toimittamiseen lupautui koulun
erityisopettaja, lasten tietokirjojen tekijä
Riitta Tulusto



Kaksi kirjaa
•Tämän oppaan kokoamisessa oppaina on

ollut kaksi kirjaa, Voitto Viron
hautausmaaklassikko Vanha hautausmaa,
jossa hän toteaa mm: ”Vaelluksen voi
suorittaa myös tietyt aiheet valiten…
Tällainen menettely voi olla kouluille
kiintoisa.”

•Toinen kirja on ollut uusi Juhani
Seppovaaran valokuvakirja Elävä hiljaisuus
Hietaniemen hautausmailla



Juutalaiset hautausmaat

•Alueen keskeinen osa ovat sankarihaudat.
Hietaniemessä on myös uusi, jo 1900-
luvun alussa käyttöön otettu ja vuonna
2002 laajennettu hautausmaa,
Veteraanilehto
–Juutalaisen tavan mukaan

hautausmaille mennään pää peitettynä



Juutalaiset hautausmaat

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 60.html


Kierros jatkuu uudella puolella
Wilfrid von
Christierson 1878 –
1945 syntyi
Vaasassa ja oli
ensimmäinen
suomalaista
sukujuurta ollut
katolinen pappi
1500-luvun jälkeen

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 08.html


KIERROS VANHALLA
HAUTAUSMAALLA

Hugo Gabriel
Simberg, taidemaalari
1873 –1917
Mistä kivestä
pienoisveistos on
tehty?
Mikä on kuuluisan
enkelimaalauksen
nimi?

Piirros
Anastasia

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 10.html


Mitä rakennusta
hautakivi
muistuttaa?
Mikä katu
Helsingissä on
nimetty tämän
valtiomiehen
mukaan?

Leopold (Leo) Mechelin,
senaattori, valtiomies
1839-1914

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 12.html


Kohtsilläähä se ikä o lopuss, a
sitt alkaaki se makia ikusuus.

Kersti Bergroth,
kirjailija,
pakinoitsija 1886–
1975
Mitä moderni
hautakivi kuvaa?



Maammelaulu esitettiin
ensimmäisen kerran Flooran

päivänä
Minkä laulun
alkutahdit ne
ovat?
Kuka on
kirjoittanut
Maammelaulun
sanat?



Helsingin asemakaavaa 1800-
luvun alussa

Johan Albrecht
Ehrenström,
valtioneuvos 1762 –
1847
Ehrenström suunnitteli
Helsingin vanhan
keskustan  asemakaavan ja
käynnisti rakennushankkeita.



Muistomerkki on kuvanveistäjä
Essi Renvallin tekemä

Viktor Damm,
suomalaisen
kansanvoimistelun
isä 1864- 1944
Hän oli ammatiltaan
Helsingin seurakuntien
vahtimestari.



Katolilaisen hauta Hietaniemen
vanhalla puolella

Evert Gustav
Waldemar Becker
Bei, everstiluutnantti,
kirjailija 1840 –1907
vaimonsa ja Angela
Calvocoressi-
Comnene



Helsingin ortodoksisen
seurakunnan hautausmaa

Profeetta Eliaalle
pyhitetty pieni
kappeli valmistui
1852
Lapinlahdentien
kulmaan ja kirkko
1953.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 34.html


Nikolai Petrovitsh Sinebrychoff,
kauppaneuvos (1786 –1848)

Nikolai Sinebrychoff
oli Helsingin
ortodoksisen
seurakunnan
varhaisvuosien
merkittävin
vaikuttaja.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 36.html


Nikofor Ignatjevitsh Tabunoff,
kauppias, lahjoittaja (1803 –

1868)
Tabunoffin nimeä
kantava stipendirahasto
jakaa vuosittain
apurahoja ortodoksisille
opiskelijoille. Tabunoff
lahjoitti myös mm.
evankeliumikirjoja
Uspenskin katedraaliin.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 41.html


Sergei Nikolajevitsh Nikolajeff,
autoliikkeen omistaja (1878 –1920)

Sergei Nikolajeff
perusti 1905
Suomen ensimmäisen
autoliikkeen ja
toi maahan
ensimmäisen auton
sekä lentokoneen.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 43.html


Michael Ruszynski, katolisen Pyhän
Henrikin seurakunnan kirkkoherra

(1836- 1895)

Helsinkiin Ruzynski
tuli Pyhän Henrikin
kirkon esimieheksi
1873.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 44.html


Babtshenkon kappeli

Tatjana Petrovna
Babtshenko (1870 –
1894) ja puolisonsa
eversti Vasilij
Babtshenko

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 52.html


Agathon Karlovitsh Faberge,
hovikultaseppä, taiteenkerääjä

(1876 –1951)

Suvun perinteisiin
viittaavan tyylikkään
hautamuistomerkin
on suunnitellut
hänen poikansa Oleg
Faberge.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 55.html


Suomen Islam-seurakunnan
hautausmaa

•Islamilaisen hau-
tausmaan historia
liittyy turkinsukuisiin
tataareihin

•Virallisesti
islamilainen
hautausmaa otettiin
käyttöön 1871

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 57.html


Vanhin islamilainen hautakivi on

•Orenburgin
kasakka Gafur
Kangatslinin
haudalla

•Se sijaitsee
islamilaisen
hautausmaan
portin tuntumassa

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 59.html


Persialaisen prinssin Akber-
Mirza Kadzarin hauta.

Kuninkaallisen
henkilön hauta. Hän
oli palvellut Venäjän
armeijan Suomeen
sijoitetuissa joukoissa
ja kuollut Helsingissä
1919.

http://www.ohjaaja.net/hietaniemi/pages/Hietaniemi - 58.html


Taitto- ja virtuaaliversio löytyvät

•www.ekumenia.fi
•Kasvatus ja ekumenia
•Ekumeeninen vaellus Hietaniemessä

http://www.ekumenia.fi/


Asiantuntijat

•Aho Hannu S., Hietaniemen hautausmaan
Vanhan Kappelin vahtimestari

•Harmoinen Kari, opettaja, katolilaisten
hautojen esittelyt

•Jaanu-Schröder Marjatta, Katekeettisen
keskuksen johtaja

•Järvinen Juha, ortodoksisen uskonnon
opettaja



•Mäkelä Matti, Taivallahden seurakunnan
kirkkoherra

•Mäkelä Sinikka, FM
•Pentikäinen Elina, Etu-Töölön lukion

uskonnon ja psykologian lehtori
•Weintraub Daniel, FM, Juutalaisen koulun

historian, juutalaisen historian ja uskonnon
opettaja

•Matso Harry, Suomen juutalaisen
sotaveteraaniyhdistyksen sihteeri






