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26 AIK 
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herausgegeben 

von Jan 
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understanding of the 

ministry 

Emilianos 

(Timiadis), 
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yliopisto 

Ortodoksisen 
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tomuhiukkanen, 

sadepisara: Jumalan 

suuren luomistyön 

kokonaisuuden osia 

toimittanut 

Pirkko Siili 

lähetystyö, 

lähetystyöntekijät, 

muistelmat, 

ortodoksinen 

kirkko, 
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Ortodoksinen uskoni 
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Houtsonen, Alvi ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnonpedagogi

ikka, kristillinen 

kasvatus 

suomi 1967 
 

Kirjayhtymä 
 

26 HOU 

Ortodoksinen uskoni 

1: kansakoulun ala-

asteen ortodoksisen 

uskonnon oppikirja 

Houtsonen, Alvi ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 
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ikka, kristillinen 

kasvatus 
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26 HOU 

Keisarin ja 

patriarhojen 

kirjoitukset 

Pyhimmän Synoodin 

asettamisesta itäisen 

kathoollisen kirkon 

Jalouskoisen 

tunnustuksen 

selityksen kanssa 

suomentanut Th. 

[Thomas] Friman 

asetukset, 

ekumeeniset 

kirkollis-

kokoukset, 

näköispainokset, 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko 

suomi 1990 Ensimmäisen 

painoksen 

näköispainos 

Ortokirja 
 

26 KEI 

Kerholaisen 

kirkkolaulu : 

opintomateriaali 

kerhoille : ohjaajan 

kirja 

Vesa Takala … 

et al. 

kerhot, 

opintokerhot, 

uskontokasvatus, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkkomusiikki, 

pyhät, 

jumalanpalvelus 

suomi [1981] 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liitto 
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Kirkko ja 

yhteiskunta: 

Genevessä 12.-

26.7.1966 pidetyn 

konferenssin 

asiakirjoja 

toimittaneet Esko 

Rintala, Riitta 

Virkkunen, 

Tuomo 

Mannermaa 

uskontososiologia, 

kirkko, 

yhteiskunta, 

ekumenia, 

esitelmät, raportit, 

kokousjulkaisut 

suomi 1967 
 

Suomen 

ekumeeninen 

neuvosto 

Suomen 

ekumeenisen 

neuvoston 

julkaisuja; 12 

26 KIR 

Ortodoksisen kirkon 

historia 

Kirkkinen, 

H[eikki], Railas, 

V[iktor] 

oppikirjat, 

ortodoksinen 

kirkko, historia, 

kirkkohistoria, 

kristinusko 

suomi 1982 3. painos Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 
26 KIR 

Koulujen 

ortodoksisen 

uskonnon 

opetussuunnitelmat 

 
opetus-

suunnitelmat, 

ortodoksinen 

kirkko, kristillinen 

kasvatus, 

uskontokasvatus, 

Suomi 

suomi 1965 
 

Suomen 

ortodoksinen 

kirkollis-

hallitus 

 
26 KOU 

Kristinopin alkeet: 

oppikirja kreikkalais-

katolisia 

kansakouluja sekä 

alakouluja varten 

 
ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1927 Kuudes 

painos 

Suomen 

kreikkalaiskat

olisen kirkon 

jumalan-

palvelus- ja 

oppikirjain 

suomennos- ja 

toimitus-

komitea 
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Kristittyinä keskellä 

elämää: Turussa 14.-

17.6.1979 pidettyjen 

yhteisten 

suomalaisten 

kirkkopäivien raportti 

toimittanut 

Heikki Toivola 

ekumenia, 

kirkkopäivät, 

Suomi, Turku 

suomi 1979 
 

Suomen 

Kirkon 

Seurakuntatoi

minnan 

Keskusliitto 

 
26 KRI / 

2kpl 

Lähetystyö 

kirkossamme 

kirjoittajat: 

Raimo Harjula 

… et al. 

lähetystyö, 

sisälähetys, 

diakonia, 

tiistaiseurat, 

kirkkokuorot, 

opintokerhot, 

Pyhien Sergein ja 

Hermanin 

veljeskunta, 

historia, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

organisaatiot, 

evankelis-

luterilainen kirkko 

suomi 1980 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liitto 

 
26 LÄH / 

2kpl 

Reflections on 

children in the 

orthodox church 

today 

Magdalen, sister nuoret, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

kristillinen 

kasvatus, 

hengellinen ohjaus 

englanti 1990 3rd edition Stavropegic 

monastery of 

St. John the 

Baptist 
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Members ot the 

church family: 

(teacher's manual) 

text, by Eleni 

Ganouri 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

uskontokasvatus, 

kristillinen 

kasvatus, 

sakramentit 

englanti 1988 
 

Apostoliki 

diakonia 

 
26 MEM 

Olen ortodoksi 1: 

peruskoulun 1. 

luokka 

Viktor Railas … 

et al. 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1978 
 

WSOY 
 

26 OLE 

Olen ortodoksi 2: 

peruskoulun 2. 

luokka 

Viktor Railas … 

et al. 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1979 
 

WSOY 
 

26 OLE / 

2kpl 

Olen ortodoksi 3: 

peruskoulun 3. 

luokka, 

vuorokurssina 3-6 

luokilla 

Viktor Railas … 

et al. 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1980 
 

WSOY 
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Olen ortodoksi 4: 

peruskoulun 4. 

luokka, 

vuorokurssina 3-6 

luokilla 

Viktor Railas … 

et al. 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1981 
 

WSOY 
 

26 OLE 

Olen ortodoksi 5-6: 

peruskoulun 5.-6. 

luokat 

Viktor Railas … 

et al. 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1982 
 

WSOY 
 

26 OLE 

Olen ortodoksi 7-8 Veikko 

Purmonen, 

Viktor Railas 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1982 
 

WSOY 
 

26 OLE 

Olen ortodoksi 9: 

Siveysoppi : 

peruskoulun 9. 

luokka 

Viktor Railas, 

Erkki Piiroinen 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1982 
 

WSOY 
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The orthodox 

churches in a 

pluralistic world : an 

ecumenical 

conversation 

edited by 

Emmanuel 

Clapsis 

ortodoksinen 

kirkko, 

yhteiskunta, 

nationalismi, 

pluralismi, 

ympäristö, 

ihmisoikeudet, 

kirkot, 

globalisaatio, 

ekumenia 

englanti 2004 
 

WCC 

Publications 

 
26 ORT 

Ortodoksisen 

päiväkerho-

toiminnan opas 

työryhmä: Pirkko 

Siili, … et al. 

ortodoksinen 

kirkko, 

päiväkerhot, 

kristillinen 

kasvatus, 

uskontokasvatus 

suomi 1987 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liitto 

 
26 ORT 

Ortodoksinuoren 

ongelmia 

toimittanut Alvi 

Houtsonen, 

toimituskunta 

Heikki Kirkkinen 

… et al. 

nuoret, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1960 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liitto 

 
26 ORT / 

2kpl 

Ortodoksinen 

seurakunta : opinto-

ohjelma kerhoille, 

tiistaiseuroille ja 

seurakunnissa 

toimiville piireille 

koonnut: Aleksi 

Härkönen 

opintokerhot, 

seurakunnat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

tiistaiseurat 

suomi 1980 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liito 
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Ortodoksisen kirkon 

uskonoppi 

Pádalka, Dimitri ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

oppikirjat, 

uskonnonopetus 

suomi 1941 Toinen painos Suomen 

kreikkalais-

katolisen 

kirkon 

suomennos- ja 

toimitus-

komitea 

 
26 PÁD 

Ortodoksisen kirkon 

uskonoppi 

Pádalka, Dimitri ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

oppikirjat, 

uskonnonopetus 

suomi 1934 
 

Suomen 

kreikkalais-

katolisen 

kirkon 

suomennos- ja 

toimitus-

komitea 

 
26 PÁD 

Ortodoksinen 

uskontokirja: 

uskonoppi ; 

jumalanpalvelus-oppi 

; kirkkohistoria ; 

rukouksia ja 

kirkkoveisuja 

Piiroinen, E. dogmatiikka, 

jumalanpalvelus, 

kirkkohistoria, 

kirkolliset tavat, 

oppikirjat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksinen 

kirkkomusiikki, 

ortodoksisuus, 

rukoukset, 

uskonnonopetus 

suomi 1978 Seitsemäs 

painos 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 
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Ortodoksinen 

uskontokirja: 

uskonoppi ; 

jumalanpalvelus-oppi 

; kirkkohistoria ; 

rukouksia ja 

kirkkoveisuja 

Piiroinen, E. dogmatiikka, 

jumalanpalvelus, 

kirkkohistoria, 

kirkolliset tavat, 

oppikirjat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksinen 

kirkkomusiikki, 

ortodoksisuus, 

rukoukset, 

uskonnonopetus 

suomi 1961 Kolmas 

painos 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 
26 PII 

Ortodoksinen 

uskontokirja: 

uskonoppi ; 

jumalanpalvelus-oppi 

; kirkkohistoria ; 

rukouksia ja 

kirkkoveisuja 

Piiroinen, E dogmatiikka, 

jumalanpalvelus, 

kirkkohistoria, 

kirkolliset tavat, 

oppikirjat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksinen 

kirkkomusiikki, 

ortodoksisuus, 

rukoukset, 

uskonnonopetus 

suomi 1955 
 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 
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Ortodoksinen 

uskontokirja: 

uskonoppi ; 

jumalanpalvelus-oppi 

; kirkkohistoria ; 

rukouksia ja 

kirkkoveisuja 

Piiroinen, E dogmatiikka, 

jumalanpalvelus, 

kirkkohistoria, 

kirkolliset tavat, 

oppikirjat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksinen 

kirkkomusiikki, 

ortodoksisuus, 

rukoukset, 

uskonnonopetus 

suomi 1956 Toinen painos Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 
26 PII 

Ortodoksisten 

nuorten kirkkotieto 

Piiroinen, E. ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, kristillinen 

kasvatus, nuoret 

suomi 1946  Ortodoksinen 

veljestö 

 26 PII 

Ortodoksisten 

nuorten kirkkotieto 

Piiroinen, E. ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, kristillinen 

kasvatus, nuoret 

suomi 1950 Toinen 

korjattu 

painos 

Ortodoksinen 

veljestö 

 26 PII 

Ortodoksisten 

nuorten siveysoppi 

Piiroinen, E. hengellinen 

ohjaus, kristillinen 

etiikka, kristillinen 

kasvatus, nuoret, 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko 

suomi 1978 Kuudes 

painos 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 
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Ortodoksisten 

nuorten siveysoppi 

Piiroinen, E. hengellinen 

ohjaus, kristillinen 

etiikka, kristillinen 

kasvatus, nuoret, 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko 

suomi 1947 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liitto 

 
26 PII / 

2kpl 

Ortodoksisten 

nuorten siveysoppi 

Piiroinen, E. hengellinen 

ohjaus, kristillinen 

etiikka, kristillinen 

kasvatus, nuoret, 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko 

suomi 1975 Kolmannen 

painoksen 

muuttumaton 

lisäpainos 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 
26 PII 

Pyhiinvaeltajan 

taival: opintokurssi 

kerhoille ja 

tiistaiseuroille 

kurssin koonnut 

Kyllikki Suvanto 

luostarit, 

seurakunnat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

pyhiinvaellukset, 

tiistaiseurat, 

opintokerhot 

suomi 1975 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liito 

 
26 PYH 

Pyhiinvaeltajan taival 

2: opintokurssi 

kerhoille ja 

tiistaiseuroille 

kurssin koonnut 

Kyllikki Suvanto 

seurakunnat, 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

pyhiinvaellukset, 

tiistaiseurat, 

opintokerhot 

suomi 1976 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liito 

 
26 PYH / 

2kpl 



26 Kristillinen kirkko. Kirkon hallinto. Kirkko ja yhteiskunta. Ekumenia. Kristillinen kasvatus. Kristilliset 

järjestöt. Diakonia. Lähetystyö. 

 

Pyhä Henki luo uutta: 

ekumeenisen liikkeen 

haasteet tänään 

toimittaneet 

Jaakko Rusama 

ja Risto Saarinen 

ekumenia, 

ekumeniikka, 

kirkot, yhteistyö, 

kristityt 

suomi 1991  Kirjapaja Suomen 

ekumeenisen 

neuvoston 

julkaisuja; 34 

26 PYH 

Raamatunhistoria Raamatun 

tekstistä 

kirkollisella 

perimätiedolla 

täydentäen 

toimittanut Aari 

Surakka 

Raamattu, 

raamatunhistoria, 

oppikirjat 

suomi 1963 3. painos Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 
26 RAA 

Raamatunhistoria Raamatun 

tekstistä 

kirkollisella 

perimätiedolla 

täydentäen 

toimittanut Aari 

Surakka 

Raamattu, 

raamatunhistoria, 

oppikirjat 

suomi 1970 4.painos Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 26 RAA 

Raamatunhistoria Raamatun 

tekstistä 

kirkollisella 

perimätiedolla 

täydentäen 

toimittanut Aari 

Surakka 

Raamattu, 

raamatunhistoria, 

oppikirjat 

suomi 1976 Viides painos Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 26 RAA 
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Raamatunhistoria Raamatun 

tekstistä 

kirkollisella 

perimätiedolla 

täydentäen 

toimittanut Aari 

Surakka 

Raamattu, 

raamatunhistoria, 

oppikirjat 

suomi 1978 6. painos Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 26 RAA 

Raamatunhistoria: 

Suomen kreikkalais-

katolisille lapsille 

[toimittanut] Aari 

Surakka 

Raamattu, 

raamatunhistoria, 

oppikirjat 

suomi 1945 
 

Suomen 

kreikkalais-

katolinen 

kirkkohallitus 

 
26 RAA 

Suomen ortodoksisen 

kirkon historia 

Railas, Viktor oppikirjat, 

ortodoksinen 

kirkko, historia, 

kirkkohistoria, 

Suomi 

suomi 1987 
 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

Ortodoksiaa 

lukiossa; 2 

26 RAI 

Uskonoppi: 

Ortodoksiaa lukiossa 

5 

Railas, Viktor ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, oppikirjat, 

uskonnon-

pedagogiikka, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1991 Ensimmäinen 

painos 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 
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Rakkaudesta 

Kristukseen: opinto-

ohjelmaa 

tiistaiseuroille, 

kerhoille ja 

seurakunnissa 

toimiville piireille 

 
ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, 

tiistaiseurat, 

kerhot, 

opintopiirit, 

oppimateriaali 

suomi 1984 
 

Opinto-

toiminnan 

keskusliitto 

 
26 RAK / 

2kpl 

Jumalan valta ja 

demokratia 

Riissanen, Viktor demokratia, 

Jumalan 

valtakunta, kirkot, 

yhteiskunta 

suomi 1984 
 

Ortodoksisen 

kirjallisuuden 

julkaisu-

neuvosto 

 
26 RII 

The orthodox 

churches in the 

World Council of 

Churches : towards 

the future 

Sabev, Todor ortodoksinen 

kirkko, ekumenia 

englanti 1996 
 

WCC 

Publication 

 
26 SAB 

Pieni apu: 

pyhäkoulu-opettajille 

Suomen kreikkalais-

katolisissa 

seurakunnissa 

Santala, Faina ortodoksinen 

kirkko, pyhäkoulu, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1935 
 

Suomen 

kreikkalais-

katolisen 

kirkon 

jumalan-

palvelus- ja 

oppikirjain 

suomennos- ja 

toimitus-

komitea 

 
26 SAN 



26 Kristillinen kirkko. Kirkon hallinto. Kirkko ja yhteiskunta. Ekumenia. Kristillinen kasvatus. Kristilliset 

järjestöt. Diakonia. Lähetystyö. 

 

Pieni apu: 

pyhäkoulu-opettajille 

Suomen kreikkalais-

katolisissa 

seurakunnissa 

Santala, Faina ortodoksinen 

kirkko, pyhäkoulu, 

kristillinen 

kasvatus 

suomi 1942 Toinen painos Suomen 

kreikkalais-

katolisen 

kirkon 

jumalan-

palvelus- ja 

oppikirjain 

suomennos- ja 

toimitus-

komitea 

 
26 SAN 

Ortodoksinen traditio 

ja eettinen kasvatus 

Takala, Annika ; 

Viktor Railas, 

Tarja 

Lehmuskoski ; 

toimittanut Petri 

Piiroinen 

eettinen kasvatus, 

opetus, 

ortodoksisuus, 

ortodoksinen 

kirkko, uskonto, 

kristillinen 

kasvatus, traditio 

suomi 1997 Ensimmäinen 

painos 

Ortokirja 
 

26 TAK 

Viikonpäivien muisto 

: opintokurssi 

kerhoille ja 

tiistaiseuroille 

kurssin koonnut 

Kyllikki Suvanto 

ortodoksinen 

kirkko, 

ortodoksisuus, 

opintokerhot, 

tiistaiseurat, 

kalenteri, 

viikonpäivät, 

jumalanpalvelus, 

liturgia, 

raamatunhistoria 

suomi 1978 
 

Ortodoksisten 

Nuorten Liito 

 
26 VII 

 


