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paljon pyhiinvaeltajia pietarilaisista seurakunnista, näiden lisäksi paljon lapsia ja 
nuoria. Sielunmessun jälkeen jaetaan piirakoita koreista. Lumi ja muistot tuovat valoa.

Aloimme pohtia mahdollisuutta rakentaa muistokappeli – kaikilla meistä oli 
nimittäin sukulaisia teloitettu. Päätimme, että asia on yhteinen ja avoin ja kerroimme 
siitä Ruhtinas Vladimirin kirkon nettisivuilla.

Vuonna 2010 Pietarin arkkitehtuuri-instituutti ja Pietarin Lenproektrestavratsija-
instituutti valmistivat kappelista alustavan suunnitelman. Muistokappelin sisäpinta-ala 
oli suunnitelmassa 12x12 metriä. Alle suunniteltiin muistotila, jossa olisi kirjasto, 
teloitettujen kuvia ja sähköinen Muistin kirja. Kappelissa olisi viileä kesällä ja lämmin 
talvella.

Suunnitelma esiteltiin Venäjän kansalliskirjastossa vuonna 2010 Leningradin 
martirologin 10. osan julkistamistilaisuuden yhteydessä.

Rahaa rakentamiseen kerätään kolehdin ja lahjoitusten avulla. Asensimme 
Ruhtinas Vladimirin kirkkoon keräyslippaan ja avasimme erillisen lahjoitustilin.

Vuonna 2011 Pietarin poliittisten vainojen uhrien oikeuksien palauttamiskomissio 
päätti, että kappelin rakentamisella on erityistä sosiaalista ja kulttuurista merkitystä.

Pyhäinpäivänä 24. huhtikuuta 2012 Levassovan hautausmaalla järjestettiin 
Jumalallinen liturgia.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi yhteistyöhön kappelin rakentamista varten.

Rovasti Vladimir Sorokin, Ruhtinas Vladimirin kirkon ja Levassovan 
hautausmaalle rakennettavan Kaikkien pyhien, Pietarin mullassa riemuinneiden 
muistokappelin kirkkoherra.

Ljutsija Bartaševitš, Pietarin viattomien teloitusten uhrien yhdistyksen 
puheenjohtaja.

Nikolai Žuljov, lääketieteen tohtori, Venäjän Federaation palkittu lääkäri.
Kira Litovtšenko, projektin arkkitehti-konsultantti.
Tatjana Oznobišina, arkkitehti, projektipäällikkö.
Anatoli Razumov, Venäjän kansalliskirjaston yhteydessä toimivan Vozvraštšjon-

nyje imena (Palautetut nimet) -keskuksen johtaja.
Sergei Hahajev, Pietarilaisen Memorial-yhdistyksen puheenjohtaja.
Vladimir Šnitke, Pietarin poliittisten vainojen uhrien oikeuksien 

palauttamiskomission varapuheenjohtaja.
Nikolai Jurgenson, Pietarin viattomien teloitusten uhrien yhdistyksen jäsen.

Kappelin rakentamista varten perustetun hyväntekeväisyystilin tiedot löytyvät
Ruhtinas Vladimirin kirkon nettisivuilta:

http://www.vladimirskysobor.ru/



Levassovan muistohautausmaa on avoinna joka päivä kello 9–18.

Postiosoite: Россия, 194361, С.-Петербург, пос. Левашово, Горское шоссе, д. 143.
Puhelinnumero: +7 812 594-95-14

Hautausmaalle pääsee lähijunalla Pietarin Suomen asemalta Levassovan (Levašovon) asemalle,
josta busseilla 75 tai 84 Gorskoje šosse, 143 -pysäkille;
tai bussilla 75 Prospekt Prosveštšenija -metroasemalta.

Pietarin kaupunki järjestää vuosittain Poliittisten vainojen uhrien muistopäivänä
30. lokakuuta bussikuljetuksia Levassovaan ja järjestää seppeleiden asettamistilaisuuden.

Kesäkuun ensimmäinen lauantai on myös perinteinen vierailupäivä
Levassovan hautausmaalla

Venäjän uusmarttyyrien ja tunnistajien kokouksen päivänä
(helmikuun ensimmäinen sunnuntai)

ja pyhäinpäivänä (kolmas sunnuntai Helluntaista)
Levassovaan saapuu pyhiinvaeltajia Pietarin eri seurakunnista.

Valmistuttaja: Vozvraštšjonnyje imena (Palautetut nimet) -keskus, joka toimii
Venäjän kansalliskirjaston yhteydessä: http://www.visz.nlr.ru; puh. +7 812 718-86-18
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