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Yhteisö ja ehtoollinen

'Ehtoollinen on ortodoksikristitylle liturgisen elämän kohokohta' kuulee usein 
sanottavan ja tämä pitää paikkansa. Jumalanpalveluskierrossa liturgia on 
keskeisellä paikalla. Osallistuminen pyhistä yhdistää meidät ei pelkästään 
omaan kirkkoomme vaan se koko laumaan: uskovien yhteisöön joka yh-

dellä äänellä veisaa: 'Pyhä, Pyhä, Pyhä on Herra Sebaot. Täynnä on taivas ja maa Sinun 
kunniaasi.' 

Ehtoollisen kautta siis yhdistymme sekä Kristukseen että toinen toisiimme. Se tekee 
meistä kirkon. Näin ollen pyhä kirkkomme ei ole vain uskonnollisen järjestyksen ylläpi-
täjä, vaan ennen kaikkea Jumalan valtakunnan läsnäoloa ja kokemista jo tässä ajassa ja 
meidän elämässämme. Ehtoollisen kautta olemme yhtä uskovaisten yhteisöä, joka jakaa 
saman apostolisen uskon. 

Suomen kielessä sanoilla yhteisö ja ehtoollinen ei ole selkeää yhteyttä. Mutta toisin 
on mm. englannin kielessä. Yhteisö (community) yhdessä osallistuu ehtoollisesta (com-
munion), joka on yhteisen uskomme syvin ilmaus ja joka uskontunnustuksessa ja kirkon 
perimätiedossa on meille annettu eteenpäin siirrettäväksi. 

Me emme jaa toisten kirkkojen tai yhteisöiden kanssa täysin uskon täyteyttä emmekä 
ykseyttä. Ortodoksinen kirkko on aina opettanut, ettei tie kirkkojen ykseyteen käy eh-
toollisen kautta vaan yhteinen ehtoollinen on sen huipentuma ja päämäärä. Näin ollen me 
emme voi emmekä saa osallistua toisen kristillisen kirkon ehtoollisesta, vaikka se jonkun 
toisen kirkon käsityksen mukaan olisikin mahdollista. Tämä on ortodoksisen kirkon linja 
niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. 

Ortodokseina elämme ympäri Suomea usein kaukana omasta kirkosta ja yhteisöstä. 
Siksi voi olla  houkuttelevaa ajatella, että samahan tuo missä käymme ehtoollisella. Sa-
mantekevää se ei silti ole. Helposti voi käydä myös niin, että ihminen pikku hiljaa ajautuu 
etäälle omasta kirkosta ja sen yhteisöstä. Kynnys kirkosta eroamiseen madaltuu. 

On hyvä muistaa, että seurakuntien papisto tulee kyllä myös pyynnöstä kotikäynnille 
tai sairaalaan tapaamaan seurakuntalaista ja tuomaan ehtoollista, jos kirkkoon pääsemi-
nen on seurakuntalaiselle mahdotonta.

Suuri paasto on alkamassa. Suuren paaston aika on paluuta kirkon yhteyteen. Jos 
suhde omaan seurakuntaan on ollut katkolla tai se on palanut pienellä liekillä, nyt on oiva 
tilaisuus uudistaa tuo suhde ja palata kotiin tuhlaajapojan tavoin. Isä odottaa jokaista 
laumasta syystä tai toisesta eksynyttä lammasta ja ottaa hänet avosylin vastaan. 

Ortodoksisen kirkkomme elämä sakramentteineen on elämää Jumalan ja samaa us-
koa tunnustavien sisarten ja veljien yhteydessä. Tervetuloa kotiin!  

Som ortodoxa kristna tillhör en grupp människor som delar samma tro i all sin fullhet. 
Genom nattvarden blir vi en i Kristus och med varandra på ett alldeles speciellt sätt. 
Nattvarden är det viktigaste sakramentet i vår tro. Som ortodoxa kristna varken kan vi 
eller får vi delta i nattvarden i de andra kyrkorna fastän de än kan vara villiga att dela 
nattvard åt alla. 

Vägen till en kyrka går inte via nattvarden utan först måste vi vara ense om många 
teologiska frågor som skiljer oss. Vi har en lång väg att gå innan det kan blir aktuellt med 
en gemensam nattvardsbord. 

Stora fastan börjar snart. Det är tiden för oss att återvända hem om vi länge har varit 
borta från dess liv. Genom att delta i kyrkans liv kan vi återuppta steg till ett närmare  för-
hållande med Gud, med våra medmänniskor och med Kristi kyrkan. Välkommen hem!  

Oulun metropoliitta Elia 

metropoliitta.elia@ort.fi 

Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu 
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Paastoten kohti 
ylösnousemusriemua
On tärkeää huomata, että tietyistä ravintoaineista pidättäytyminen on 
vain osa ortodoksisen kirkon jäsenilleen säätämää paastokilvoitusta. Yhtä 
tärkeää on ymmärtää, että ilman ruokapaastoa paasto ei ole paasto.

¢ Sovintosunnuntai 26.2.
Suuren paaston alku näkyy pyhäköissä jo 
sunnuntai-iltana, kun kirkkotekstiilit 
vaihdetaan tummiin paastotekstiileihin. 
Kirkkokansa kokoontuu sovintosunnun-
tain iltana ehtoopalvelukseen, jonka 
päätteeksi kaikki pyytävät toisiltaan 
anteeksi ja toivottavat toisilleen siunattua 
paastoaikaa. Tarkista ehtoopalveluksen 
toimitusaika oman seurakuntasi kalente-
rista.

”Jos te annatte toisille ihmisille 
anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa 
myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. 
Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei 
Isännekään anna anteeksi teidän rikko-
muksianne.” (Matt.6:14–15)

¢ Ensimmäinen paastoviikko 
 (viikko 9)
Ensimmäistä paastoviikkoa kutsutaan 
myös puhtaaksi viikoksi. Nyt on hyvä rai-
vata arjesta pois kaikki epäoleellinen ja 
keskittyä mielenmuutokseen. Ruoka-
paasto on tapana aloittaa ankarasti: 
ensimmäisen kolmen päivän aikana syö-
dään hyvin niukasti. 

Katumuksen mielenmaisemaan pää-
see parhaiten sisään osallistumalla pyhä-
köissä maanantaista torstaihin toimitetta-
viin palveluksiin, joissa luetaan Andreas 
Kreetalaisen suuri katumuskanoni nel-
jässä osassa. Keskiviikkona 1.3. palvelusta 
voi seurata myös radiosta: Yle Radio 1 

lähettää kello 18 katumuskanonin Iva-
losta. Palveluksen toimittaa rovasti Rauno 
Pietarinen ja kuoroa johtaa kanttori 
Anneli Pietarinen. 

Joissakin pyhäköissä toimitetaan 
myös ennen pyhitettyjen lahjain liturgia 
joko keskiviikkona tai perjantaina. Ennen 
pyhitettyjen lahjain liturgiaan osallistu-
essa on hyvä muistaa, että ehtoollispaasto 
alkaa viimeistään kuusi tuntia ennen pal-
velusta.

Lauantaina 4.3. voi aloittaa aamun 
kuuntelemalla ortodoksisen radiohartau-
den Yle Radio 1 -kanavalta. Kello 6.15 
(uusinta kello 7.50) lähetettävän hartau-
den puhujana on pastori Tuukka Ranta-
nen Oulun seurakunnasta. 

Ensimmäinen paastoviikko päättyy 
ortodoksisuuden sunnuntaihin.

¢ Toinen paastoviikko (viikko 10)
Toisella paastoviikolla ehtii vielä varata 
ajan katumuksen sakramenttia eli synnin-
tunnustuksella käyntiä varten ja valmis-
tautua siihen omalta osaltaan. Katumuk-
sen sakramenttiin olisi hyvä osallistua 
paaston alkupuolella, ennen ristinkumar-
tamisen sunnuntaita.

Ennen pyhitettyjen lahjain liturgia 
toimitetaan monissa pyhäköissä joko kes-
kiviikkona tai perjantaina.

Toinen paastoviikko päättyy Grego-
rios Palamaksen sunnuntaihin. Tänä 
vuonna tämän sunnuntain liturgia radioi-

daan Vaasasta. Lähetys alkaa Yle Radio 1 
-kanavalla 12.3. kello 11. Palveluksen toi-
mittaa kirkkoherran tehtävien hoitaja, 
pastori Andrei Sõtšov ja kuoroa johtaa 
kanttori Laura Aho.

¢ Kolmas paastoviikko (viikko 11)
Voi olla, että kirkkoon on pitkä matka. 
Kaikissa pyhäköissä ei myöskään kyetä 
toimittamaan palveluksia viikottain. 
Jokaisen on hyvä pohtia, mistä saa voimaa 
paastokilvoituksen ylläpitämiseen kodin 
yksityisyydessä. Yksi hyväksi havaittu 
keino on hengellisen kirjallisuuden luke-
minen. Esimerkiksi kirkkokalenteriin 
merkittyjen päivittäisten lukukappaleiden 
lukeminen voi jäädä paaston jälkeen 
hyväksi tavaksi. Kirkon sivuilta löytyy 
myös paljon muuta paastokilvoittelua 
tukevaa aineistoa. Et ole yksin!

Oletko jauhopeukalo? Vanhan tavan 
mukaan kummille leivottiin Ristinkumar-
tamisen sunnuntaiksi ristillä koristettu 
leipä. Ota tapa uudelleen käyttöön! Tämä 
on hyvä tapa opettaa myös lapsia muista-
maan omia kummejaan.

Kolmas paastoviikko päättyy Ristin-
kumartamisen sunnuntaihin. Tänä 
vuonna Ristinkumartamisen sunnuntain 
liturgia radioidaan Joensuusta. Lähetys 
Yle Radio 1 -kanavalla alkaa 19.3. kello 
11. Palveluksen toimittaa pastori Marko 
Mäkinen ja kuoroa johtaa kanttori Valeria 
Ratilainen.

Paastokevät viikko viikolta

Ku
va

: R
IIS

A 
Su

om
en

 o
rt

od
ok

sin
en

 k
irk

ko
m

us
eo

Ku
va

: R
IIS

A 
Su

om
en

 o
rt

od
ok

sin
en

 k
irk

ko
m

us
eo

4  •  PAIMEN-SANOMAT



 
Paastoaminen mainitaan vanhana perin-
teenä jo Vanhassa testamentissa (5. Moos. 
8:18, Jes. 58:4–10, Joel 2:15, Joona 3:5–7) 
ja se vahvistetaan Uudessa testamentissa. 
Vapahtaja itse paastosi neljäkymmentä 
päivää ennen kuin aloitti toimintansa 
maailmassa (Luuk. 4:1–2) ja antoi ohjeet 
paastoamista varten (Matt. 6.16–18). 
Uudessa testamentissa paasto esitellään 
pidättäytymisen, katumuksen ja 

hengellisen kasvun välineenä (Mark. 1:6, 
Ap.t. 13:2, 14:23, Room 14:21).

Kirkko julisti jo apostolien aikana 
paaston tärkeyttä ja määritteli keskiviikon 
ja perjantain paastopäiviksi sekä sääti 
suuren paaston pääsiäisen edelle. Kirkon 
nykyinen opetus paastoajoista ja yksittäi-
sistä paastopäivistä perustuu apostolisille 
ohjeille, synodien kanoneille ja patristi-
selle traditiolle.

Omana aikanamme paastosääntöjen 
laiminlyönti on hyvin yleistä. Siksi niiden 
merkitystä käsiteltiin myös Kreetalla 18.–
27.6.2016 järjestetyssä Suuressa ja Pyhässä 
Synodissa. Synodin asiakirja Paasto ja 
paastosääntöjen merkitys on luettavissa 
kokonaisuudessaan kirkon sivuilla 
(www.ort.fi /päätöksenteko/Synodi 2016).

Asiakirjassa todetaan, että kirkko 
pitää pyhiä paastoja parhaana tienä kohti 

¢ Neljäs paastoviikko (viikko 12)
Tiistaina 21.3. Yle Radio 1 lähettää 
ortodoksisen iltahartauden kello 18.50. 
Puhujana on tällä kertaa kirkkoherran 
tehtävien hoitaja, pastori Reijo Marjo-
maa Kajaanin seurakunnasta. Neljänteen 
paastoviikkoon sisältyy yksi kirkkovuo-
den suurista juhlista, 25.3. vietettävä 
Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
ilmestys. Tarkista oman pyhäkkösi 
jumalanpalveluskalenteri ja tule mukaan 
juhlaan! Päivän voi aloittaa kuuntelemalla 
ortodoksisen aamuhartauden Yle Radio 1 
-kanavalta kllo 6.15 (uusinta kello 7.50). 
Puhujana on kanttori Laura Aho Vaasan 
seurakunnasta.

Neljäs paastoviikko päättyy pyhittäjä 
Johannes Siinailaisen sunnuntaihin. 
Tämän sunnuntain liturgiaa ei radioida.

¢ Viides paastoviikko (viikko 13)
Viidennellä paastoviikolla on jo korkea 
aika aloittaa virpovitsojen teon suunnit-
telu. Seurakunnissa vitsatalkoot voivat 
alkaa jo aiemminkin: ota selvää talkoo-
päivistä ja mene mukaan! 

Tämän viikon torstaina luetaan 
ensimmäiseltä paastoviikolta tuttu 
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
kokonaan. Tarkista oman seurakuntasi 
tiedoista, pääsetkö kuuntelemaan.

Viides paastoviikko päättyy pyhittäjä 
Maria Egyptiläisen sunnuntaihin. Tämän 
sunnuntain liturgia radioidaan Uspenskin 

katedraalista Helsingistä. Lähetys alkaa 
2.4. Yle Radio 1 -kanavalla kello 11. 

Palveluksen toimittaa kirkkoherra 
Markku Salminen ja kuoroa johtaa kant-
tori Varvara Merras-Häyrynen. 

¢ Kuudes paastoviikko (viikko 14)
Paaston kuudes viikko päättyy juhlavasti 
Lasaruksen lauantain ja Palmusunnuntain 
yhdessä muodostamaan pääsiäisen esi-
juhlaan. Monissa seurakunnissa eri puo-
lilla maata liitetään tämän viikonlopun 
aikana kirkkoon syksyn ja talven aikana 
kirkkoon tutustuneita katekumeeneja. Ole 
mukana toivottamassa uudet kirkon 
jäsenet tervetulleiksi!

Virpovitsat viedään kirkkoon siunatta-
vaksi lauantai-iltana. Virpomisen aika on 
palmusunnuntain aamuna. Virpomaan 
lähdetään siististi pukeutuneena – trullit 
eivät kuulu ortodoksiseen virpomaperintee-
seen. Virpopalkan saa lunastaa pääsiäisenä.

¢ Suuri viikko
Palmusunnuntaita seuraava suuri viikko 
on ankara paastoviikko, jonka aikana 
kirkko elää uudelleen Jeesuksen maan-
päällisen elämän viimeiset päivät ja hetket. 
Tutustu oman pyhäkkösi jumalanpalvelus-
kalenteriin ja varaa aikaa palveluksiin 
osallistumista varten.

Suuren perjantain ehtoopalvelus (hau-
takuvan esiintuominen) radioidaan 
Oulusta. Lähetys alkaa 14.4. kello 1 Yle 

Radio 1 -kanavalla. Palveluksen toimittaa 
kirkkoherra Marko Patronen ja kuoroa 
johtaa kanttori Juhani Matsi. 

Suuren lauantain aamuna toimitetaan 
monissa pyhäköissä ehtoopalvelus ja litur-
gia, jossa kuullaan jo ylösnousemusevan-
keliumi. Kirkkosalin tekstiilit vaihdetaan 
palveluksen aikana valkoisiin ja myös 
papisto pukeutuu valkoisiin jumalanpal-
veluspukuihin. Aamun voi aloittaa kuun-
telemalla ortodoksisen aamuhartauden 
Yle Radio 1 -kanavalta kello 6.15 (uusinta 
kello 7.50). Puhujana metropoliitta 
Ambrosius.

Pääsiäisyön aamupalvelukseen ja litur-
giaan osallistuvien on syytä muistaa, että 
ehtoollispaasto alkaa viimeistään kello 18.

Pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemus-
juhla alkaa pimeissä pyhäköissä noin kello 
23.30 toimitettavalla puoliyöpalveluksella. 
Valo jaetaan kansalle alttarista hetkeä 
ennen puoltayötä. Kirkkokansa valmistau-
tuu ristisaattoon kirkon ympäri. Saattoa 
seuraa aamupalvelus ja liturgia. Kristus 
nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Pääsiäisyön jumalanpalvelus radioi-
daan ja televisioidaan tänä vuonna Vaa-
sasta. Suora lähetys alkaa Yle Radio 1 
-kanavalla ja Yle TV 1 -kanavalla 15.4. 
kello 23.55. Palveluksen toimittaa metro-
poliitta Elia yhdessä muun papiston 
kanssa. Kuoroa johtaa kanttori Laura Aho. 
Palvelus on välittömästi lähetyksen jälkeen 
katsottavissa myös Yle Areenassa.
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Suurta Paastoa 
pienellä porukalla
Suuri paasto lähenee ja on aika valmistau-
tua sitä seuraavaan ylösnousemuksen 
juhlaan. Kykkon luostarissa ei sinänsä ole 
erityisiä tapoja viettää paastoa, vaan nou-
datamme hyväksi havaittua perinnettä. 
Fokus on hengellisen elämän vahvistami-
sessa ja juhlaan valmistautumisessa. 

Sovintosunnuntaina veljestö toivottaa 
toisilleen menestystä paastokilvoitukseen. 
Tämä merkitsee myös ruokapaaston aloit-
tamista: puhtaana maanantaina ja tiis-
taina on luostarin keittiö kokonaan 
kiinni, keittiön sivuruokailuhuoneessa on 
esillä korppuja, oliiveja ja vihanneksia. 
Näin luostari laskeutuu konkreettisesti 
paastonaikaan.    

Itse toimin yleensä Suuren Paaston 
aikaan toimin lukijana. Varmistan, että 
kaikki asiaankuuluvat jumalanpalvelus-
tekstit tulevat luettua eikä mitään jätetä 
pois. Palvelukset alkavat puoli kuudelta 
aamulla heksaspsalmeilla (aamurukouk-
set jokainen lukee itsekseen), näitä seu-
raavat oodit sekä kanonit ja 1., 3., 6. ja 9. 
hetket. Sitten toimitamme ehtoopalveluk-
sen heti aamutuimaan.

Palvelusten jälkeen veljestö on peri-
aatteessa vapautettu kuuliaisuustehtävistä; 
periaatteessa, koska paaston ensimmäi-
senä maanantaina on kyproslaisilla vapaa-
päivä ja monet tulevat luostariin ja jon-
kun on oltava kirkossa vahdissa. 
Perinteenä on, että jokainen lukee itsek-
seen vapaina tunteina kaikki neljä Evan-
keliumia. Kello neljältä iltapäivällä 
kokoonnumme jälleen kirkkoon toimitta-
maan Suurta ehtoonjälkeistä palvelusta, 
jonka yhteydessä luetaan pyhän Andreas 
Kreetalaisen katumuskanonia. Kykkossa 
kanonia ei tosin lue pappismunkki kes-
keltä kirkkoa vaan jokainen toimii vuo-
rollaan lukijana.

Ehtoonjälkeisen palveluksen jälkeen 
luemme pyhän Haralamboksen sivukir-

kossa Psalmien kirjasta katismat. Tämä 
käytäntö jatkuu Suurelle Viikolle asti, jol-
loin luemme Maanantaista Perjantaihin 
pienellä porukalla koko Psalmien kirjan 
kaksi kertaa läpi. Täällä oloni vuosina 
psalttaria on luettu kreikan lisäksi suo-
meksi, serbiksi, kirkkoslaaviksi, ukrai-
naksi ja romaniaksi. Omaksi tavakseni 
muiden lukiessa psalmeja on muodostu-
nut lukea pyhän Johannes Klimakoksen 
“Portaat”, ja muutamana vuonna olen 
lukenut Vanhan Testamentin läpi. Jos sil-
mät alkavat väsyä lukemisesta, tulee 
rukousnauha onneksi hätiin.

Puhtaan Viikon keskiviikkona toimi-
tetaan ennenpyhitettyjen lahjain liturgia 
(EPL) aamulla heti yhdeksännen hetken 
jälkeen. Sen toimittavat palvelusvuorossa 
olevat pappismunkki ja munkkidiakoni. 
Perjantaina toimitetaan taas EPL ja illalla 
puoli viideltä puolestaan toimitetaan 
pieni ehtoonjälkeinen palvelus, jossa 
uskontunnustuksen jälkeen lauletaan 
pyhän Joosef Hymnografin kirjoittama 
kanoni Jumalansynnyttäjälle. Sen jälkeen 
toimittava pappismunkki lukee ensim-
mäisen osan akatistos-hymnistä, joka on 
jaettu Suuren Paaston aikana neljään 
osaan ja joka viidentenä perjantaina lau-
letaan ja luetaan kokonaan). Kylissä ja 
kaupungeissa toimitetaan samainen aka-
tistospalvelus paljon myöhempään, jotta 
myös työssäkäyvät ihmiset pääsevät osal-
listumaan siihen. Ikävä kyllä tästä palve-
luksesta on ihmisillä enemmän tietoa ja 
kiinnostusta kuin ennenpyhitettyjen lah-
jojen liturgiasta. Tämä johtuu osittain 
liturgisesta hämmennyksestä, vaikka 
monet hengelliset ohjaajat yrittävät valis-
taa säännöllisestä Pyhään Ehtoolliseen 
osallistumisen tärkeydestä.

Hengellinen hämmennys johtuu 
eukaristian merkityksen hämärtymisestä. 
Sunnuntaisin kirkossakävijä huomaa, 

hengellistä täydellistymistä ja pelastusta. 
Siksi uskovien on tärkeää kunnioittaa 
kaikkia kirkkovuoden paastoaikoja: 
suurta paastoa, keskiviikon ja perjantain 
viikoittaisia paastopäiviä, joulupaastoa, 
apostolien paastoa, Neitseen kuolonu-
neen nukkumisen paastoa, Pyhän ristin 
ylentämisen juhlapäivien paastoa, teofa-
nian ja Johannes Edelläkävijän juhlan 
aattopäivien paastoa sekä niitä paasto-
päiviä, jotka nähdään hyväksi joko pas-
toraalisista syistä tai joihin uskovat 
vapaaehtoisesti haluavat sitoutua. 
Lisäksi uskovien on paastottava ja pidät-
täydyttävä ravinnosta puoliyöstä ennen 
seuraavan aamun pyhää ehtoollista.

Ortodoksisen hengellisen opetuksen 
mukaan kenenkään ei pidä jättäytyä 
pois paastoamisen kamppailusta. Kukin 
ryhtyy kuitenkin paastoon omien voi-
miensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa: 
esimerkiksi sairastavat, raskasta fyysistä 
työtä tekevät tai asepalveluksessa olevat 
voivat paastota ravinnosta kevyemmin. 
Myöskään odottavilta äideiltä tai lapsilta 
ei edellytetä ankaraa paastokilvoitusta.

Kirkko siirtyi jo paaston valmistus-
viikoilla käyttämään palveluksissa suu-
ren paaston jumalanpalvelustekstit sisäl-
tävää jumalanpalveluskirjaa, Triodionia. 
Siinä paastoa kuvaillaan ”jumalalliseksi 
lahjaksi, valontäyteiseksi armoksi, näky-
mättömäksi aseeksi, hengellisen taiste-
lun perustaksi, hyvyyden parhaaksi 
tieksi, sielun ravinnoksi, Jumalan anta-
maksi avuksi, kaiken mietiskelyn läh-
teeksi, enkeleiden kaltaisuuden ja katoa-
mattoman tien malliksi sekä kaikkien 
nykyisten ja tulevien aikojen hyveiden 
äidiksi”.

Nämä luonnehdinnat kuvaavat 
hyvin paastokevättä, joka ravintoon liit-
tyvistä rajoitteistaan huolimatta on 
täynnä valoa – katumuksen hengessä 
koettua kirkasta surumielisyyttä ja 
viikko viikolta lähestyvän ylösnou-
semuksen kirkkauden aavistelua.

Suuren paaston ruokapaastoa kos-
kevat yleiset ohjeet löytyvät painetusta 
kirkkokalenterista ja kirkon nettisivujen 
kalenterista. 

Siunattua paastokevättä kaikille! 
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ettei monikaan osallistu ehtoollisesta 
vaikka kirkko olisi täynnä. Monet tulevat 
kirkkoon vain, jos toimitetaan vainajien 
muistopalvelus. Yksi syy hämmennykseen 
on papisto itse. Vain harvalla on siunaus 
saarnata tai toimia hengellisenä ohjaajana 
(tai molempia) ja opetuspuheen seura-
kuntalainen kuulee vain, jos toimitukseen 
on kutsuttu erikseen teologi, yksi arkki-
mandriitoista tai piispa. Itselläni on siu-
naus pitää saarna joka sunnuntai mutta 
vain Milikuri-kylässä. Eli tilaisuuksia 
eukaristian merkityksen korostamiselle 
on hyvin vähän. Luostari on merkittävä 
sinänsä lähikylille hengellisesti ja talou-
dellisesti. Monet kyläläiset ovat oppineet 
lähestymään luostarin hengellisiä ohjaajia 
ja heistä molemmat ovat säännöllisen 
ehtoollisellakäynnin puolesta puhujia.

Ensimmäisen paastoviikon jälkeen 
palvelukset jatkuvat samalla kaavalla 
lukuun ottamatta sitä, että suuressa 
ehtoonjälkeisessä palveluksessa luetaan 
katumuskanonin sijasta viikon sävelmän 
mukaan Jumalansynnyttäjän kanoni kir-
jasta “Theotokarion”, jonka on koonnut 
pyhä Nikodimos Athosvuorelainen. 
Ensimmäinen paastoviikko on aina vai-
kein, ja usein tuntuu, ettei se lopu kos-
kaan. Mutta Ortodoksisuuden Sunnuntain 

Kykkon luostari

Suomalainen skeemapappismunkki 
Vasilios (Ville) Haukia on kilvoitellut 
Kykkon luostarissa Kyproksella yli 
kymmenen vuotta. Vuonna 2007 
hänet vihittiin munkiksi ja viime 
vuonna hän sai pappisvihkimyksen.

Kykkon luostari perustettiin 
Bysantin keisari Aleksis Komnenok-
sen varoin vuonna 1081. Luostarissa 
kilvoittelee tällä hetkellä parikym-
mentä henkeä, joista osa elää sivu-
luostareissa. Luostari on historian 
kuluessa tuhoutunut monta kertaa 
tulipaloissa, mutta luostarin oma 
Jumalansynnyttäjän ikoni on selvin-
nyt jokaisesta koettelemuksesta. Kyp-
roksen lähihistorian merkittävä 
poliittinen ja kirkollinen johtaja 
Makarios III, joka oli nuorena Kyk-
kon luostarin kuuliaisuusveli, on hau-
dattu nykyisen luostarin läheisyyteen.

Luostarissa vierailee vuosittain 
arviolta 400 000 pyhiinvaeltajaa ja 
matkaajaa.

jälkeen aika kuluu nopeasti ja pääsiäiseen 
valmistautuminen on aloitettava varhain. 
Luostarissa näet riittää puuhaa: siivoilua ja 
kynttilänjalkojen kiillottelua ja jumalan-
palvelusvaatteitten järjestämistä Suurta 
Viikkoa ja Ylösnousemusuhlaa varten. 
Pääsiäissunnuntain rakkauden ehtoopal-
veluksessa luetaan evankeliumi monella 
eri kielellä, suomeksikin.

Viime vuonna muuttui oma Suuren 
Viikon ohjelmani dramaattisesti pappis-
vihkimyksen jälkeen. Toimitin mainitse-
massani Milikuri-nimisessä kylässä kaikki 
palvelukset. Tänä vuonna uskon olevani 
hieman varmempi palvelusten suhteen 
kun papilliset toimitukset ovat tulleet 
vuoden mittaan tutummiksi. Kirkkaan 
Viikon maanantaina toimitetaan hiippa-
kuntamme alueelle kuuluvassa pyhän 

Georgioksen kirkossa pyhä liturgia. 
Kirkko sijaitsee ei-kenenkään-maalla 
YK:n kontrolloimalla alueella, ja kerran 
vuodessa meillä on lupa toimittaa Juma-
lan kunniaksi tuon hylätyn kylän kirkossa.

Suuren Paaston aikana on luostarissa 
vielä hiljaisempaa vierailijoiden osalta ja 
tämä auttaa kilvoituksessa. Pääsiäisen 
jälkeen alkaa ihmisvirta, senpä takia on 
Suuren Paaston ajan hiljentymisellä ja 
rukouksella suuri merkitys. Toivotan kai-
kille Paimen-Sanomien lukijoille mitä 
antoisinta paastonajan kilvoitusta ja hil-
jentymistä sekä valmistautumista ylös-
nousemusjuhlan riemuun.

Skeemapappismunkki Vasilios Haukia

25.1.2017 pyhän Gregorios Teologin 

muistopäivänä
Skeemapappismunkki Vasilios Haukia.
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Uudistuneen 
ihmisyyden todellisuus

Suuren paaston päässä odottaa pääsiäisjuhla, jolloin riemuit-
semme Kristuksen ylösnousemuksesta. Tätä iloa edeltää 
suuri viikko, jolloin jumalanpalvelusteksteissä on varsin nä-
kyvänä kaksi rinnakkaista teemaa: yhtäältä Kristuksen kär-
simyshistoria, toisaalta näiden tapahtumien merkitys omalle 
moraaliselle toiminnallemme. Yksinkertaistettuna voisi sa-
noa, että kyse on kreikan kielen pathos-sanan kahdesta eri 
merkityksestä: Kristuksen kärsimys (pathos) mahdollisti 
sen, että minä voin vapautua himoista (pathos) ja sitä kautta 
synnin vallasta.

Myös pääsiäisen teksteissä on tämä piirre olemassa, 
erityisesti pyhän Johannes Damaskolaisen kirjoittamassa 
pääsiäiskanonissa. Johannes kuvaa, kuinka yhdessä olem-
me Kristuksen kanssa ristiinnaulitut, mutta tänään yhdessä 
riemuitsemme ylösnousemuksen riemussa hänen kanssaan. 
Kristuksen maanpäällisen elämän tapahtumat mahdollis-
tavat meille palaamisen alkuperäisyyteemme, eli synnittö-
mään, kärsimyksettömään, sairaudettomaan ja pahuudetto-
maan tilaan.

Kristuksen ylösnousemus on siis koko ihmisluonnon 
uudistamista. Se saa täyttymyksensä Kristuksen taivaaseen-
astumisen juhlana helatorstaina, jolloin Kristus kohottaa 
ihmisluonnon tarkoituksenmukaiselle paikalleen: Isän val-
taistuimen luo. 

Usein kristittyinä unohdamme, että ihmisluonnon pe-
rinpohjainen uudistuminen on meitä jokaista henkilökoh-
taisesti koskettava asia. Jumalan Poika alentui ihmiseksi, 
jotta minä voisin puolestani jumaloitua, kohota Jumalan luo. 
Oman henkilökohtaisen kilvoitteluni tulisi ollaa lakkaama-
tonta ja jatkuvaa: paaston aikana oppimaani ei tule minun 
unohtaa pääsiäiskauden ilossakaan. Oman askeesini kautta 
voin uudistua, voittaa himoni, tulla uudeksi ihmiseksi, pyhit-
tyä ja jumaloitua. Ortodoksina olemisessa ei pohjimmiltaan 
ole kyse mistään vähemmästä kuin tästä. Tästä muistuttavat 
myös suuren viikon ja pääsiäisen jumalanpalvelustekstit.

Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Kuva: Markus Hänninen

Sovinto

Keräysaika 27.2.–16.4.2017 . FI53 5480 0520 0233 08 . viite 12551

www.fi lantropia.fi 

Keniassa, Burundissa ja Ruandassa
Suuren paaston keräys LÄHETYSTYÖN hyväksi
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”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne.” Kol. 3:16

Ortodoksisesta 
maailmasta

Tekniikka tradition palveluksessa.

Paimen-Sanomien kolumnistina toimiva munkki Da-
maskinos Athosvuoren Ksenofontoksen luostarista on 
perustanut helmikuun alussa Facebookiin tilin, jolla hän 
julkaisee kuunneltavia opetuspuheita.

Ortodoksisesta maailmasta -sivulla ilmestyvät pod-
castit kestävät noin 25 minuuttia. Helmikuun puoliväliin 
mennessä kuunneltavissa oli kaksi ensimmäistä jaksoa.

Ensimmäisessä munkki Damaskinos kertoo hen-
gellisen elämän aloittamisesta ortodoksisen tradition 
mukaan, erityisesti 500-luvulla eläneen abba Doroteos 
Gazalaisen opetusten näkökulmasta. Toisen aiheena 
ovat ortodoksisen kirkon paastotavat ja niiden hengel-
linen merkitys.

Ortodoksisesta maailmasta -podcasteja voi kuunnel-
la Facebookin lisäksi myös iTunesin podcast-palvelun 
kautta: 

https://itunes.apple.com/…/ortodoksisesta-maai…/
id1202685763.
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Учение Православной 
Церкви о посте

Что такое Пост? Пост вообще есть 
добровольное воздержание желания от 
наслаждения принимаемой пищей. 
Посты бывают разные, например, 
духовный, нравственный, естественный 
и церковный. Духовный - это 
воздержание и удаление себя от грехов. 
Hравственный, касающийся 
исправления нравов (умеренноe 
употребление пищи и пития ради 
благочестивой жизни). Eстественный 
состоит в том, чтобы совершенно 
ничего не есть и не пить,например, 
перед принятием Тела и Крови 
Христовых. Церковный – это 
воздержание от пищи сообразно закону 
и установлениям Святой Церкви. 

Когда пост был установлен, что 
сказано о посте в Ветхом и Новом 
Завете, у святых отцов и в канонах 
Святой Церкви? Заповедь поста была 
дана Господом людям ещё в раю. Бог 
повелел Адаму не вкушать плодов от 
дерева познания добра и зла: “И 

заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть; а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь”. (Быт. 2:16–17). Но наши 
прародители эту заповедь Божью не 
исполнили. Уже в ветхозаветные 
времена люди постились в знак 
покаяния перед выходом на проповедь 
и служение. Постились пророки и 
учителя древнего Израиля, цари и 
простолюдины. Посты 
устанавливались в течение нескольких 
дней в приготовление к какому-нибудь 
важному делу, напр. о испрошении 
благополучного пути, о здравии детей 
и т.д.  Самые важные пророки Моисей 
и Илья постились 40 дней.  Существует 
множество упоминаний о посте в 
Ветхом Завете. О посте сказано и в 
Псалтири, например, Пс. 34, 13: “и 
смирях постом  душу мою”. Например, 
в Книге Товита пишется: “Доброе дело 

– молитва с постом и милостынею и 
справедливостью”. (Тов. 12:8). 

В Новом Завете Христос начал Своё 
служение с того, что удалился в 
пустыню и провёл там сорок дней в 
посте и молитве. Своим ученикам 
Христос заповедал поститься. В 
Деяниях святых апостолов 
неоднократно встречаются упоминания 
о том, что апостолы соблюдали пост 
(См.: Деян. 13:3, 14:23).  Апостолы 
постились также после снисхождения 
Св. Духа и выхода на проповедь 
Христову. Великим постником был и 
пророк Божий и Предтеча Иоанн 
Креститель. Апостол Павел во многих 
своих посланиях часто говорит о 
необходимости поста  ( См.: 1 Кор. 7,5, 
2 Кор. 11, 27)

После века апостольского 
бесчисленные постники просияли в 
Святой Церкви, например, Павел 
Фивейский, Антоний Великий, 
Евфимий, Макарий, Савва, Онуфрий, 
Феодосий, Феоктист, Варсонофий, 
Паисий. Святые отцы подчеркивают 
важность поста как средства, а не как 
самоцели, и связывают его 
непосредственно с молитвой и 
покаянием. Например, свят. Василий 
Великий учит: “Покаяние с постом 
бывает для Бога приятно”. По святым 
отцам пост в подражание страданиям 
Господним, за наше спасение, 
вооружает к борьбе со страстями, 
приготовляет нас к небесным 
наслаждениям и сподобляет нас Жизни 
Вечной. 

Уже первые отцы Апостольского 
Иерусалимского Собора устанавливали 
новые законы, например, относительно 
употребления в пищу мяса. 
Апостольские правила предписывают 
соблюдать пост в среду и пятницу в 
память предания Господа и распятия 
Его на кресте. Уже на Первом 
Вселенском Никейском Соборе 
богоносные отцы воспоминают о 
сорокадневном посте, предписывая 
совершать его всем клирикам и 
мирянам. Постепенно в Церкви 
образовались многодневные и 
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однодневные посты. Многодневные 
– это Великий, Петров, Успенский и 
Рождественский посты. Кроме 
многодневных в Церкви существуют и 
однодневные посты. Это прежде всего 
среда и пятница в течение всего года. 
Пост в среду и пятницу установлен в 
память о том, что в среду Господь 
Иисус Христос был предан Иудой, а в 
пятницу пострадал и умер на Кресте. 
Вот как пишет об этом святитель 
Иоанн Златоуст († 407): «Ради чего, в 
самом деле, пост? Он – вместо креста: 
мы получили большее, отдаём меньшее. 
(Господь) распят для тебя… Не будь же 
неблагодарен к Иисусу.” 

Представители десяти 
Православных Церквей 
всеправославного собора прошедшего 
в июне 2016 года в Крите говорят в 
принятом документе о посте насколько 
важно его соблюдение 
сегодня:  “Православная Церковь, 
неуклонно следуя предписаниям 
святых Апостолов, правилам Соборов 
и святоотеческому преданию в целом, 
всегда указывала на высокое значение 
поста для духовной жизни человека и 
его спасения.”

В чем же состоит глубинная 
сущность поста? Митрополит 
Диоклийский Каллист (Уэр) в своей 
книге “Царство Духа” подчеркивает, 
что пост связан не только с тем, что мы 
едим и пьем. Он показывает, что, 
например, Великий пост связан, 
во-первых, с принесением мира 
обратно Богу в благодарении, 
во-вторых, с крещальным посвящением 
и с миссионерским свидетельством 
Церкви, в-третьих, с тем, как мы 
относимся к нашим ближним и к 
окружающей природе. Если мы 
попытаемся резюмировать смысл поста 
в трех словах — это будет жертва, 
научение и участие.

Во-первых жертва. Ветхий Завет 
предписывал народу Израиля ежегодно 
приносить Богу десятину — десятую 
часть всего, что произвела земля: 
“Отделяй десятину от всего 
произведения семян твоих, которое 

приходит с поля твоего каждогодно” 
(Втор 14: 22). Десятиной может 
являться и возвращение, приношение 
дара принадлежащего Богу. Им может 
быть время, количество, качество. Эту 
идею принесения десятины ранние 
христиане применили и к Великому 
посту. Время поста рассматривалось 
как десятая часть года, отданная Богу. 
Например, св. авва Дорофей указывает 
сорокадневный пост (без суббот и 
воскресений за исключением Великой 
Субботы, половины Светоносной и 
Пасхальной ночи, т.е. 35 дней) является 
“десятиной” года т.е. одной десятой 
частью от 365 дней. 

Во-вторых научение. Как мы уже 
знаем, Пост тесно связан с таинством 
Крещения. Именно  в Великий пост 
крещаемые проходили подготовку ко 
Святому Крещению в течение 40 дней в 
посте, молитве и бдениях; 

Крещение не было тогда, как это 
столь часто бывает сегодня, частным 
семейным делом, но общественным 
событием, в котором принимала 
участие вся христианская община. В 
первые века существования церкви, 
главным событием года, когда 
совершалось крещение, была 
пасхальная ночь, в которую церковь 
вспоминала погребение и воскресение 
Спасителя. Поэтому утреннее 
богослужение Великой субботы — 
вечерня с последующей литургией св. 
Василия Великого — по-прежнему 
сохраняет явно крещальный характер. 
Таким образом, вглядываясь в истоки 
Великого поста в ранней церкви, мы 
начинаем понимать, что пост — это не 
только праздник принесения десятины, 
возвращения времени Богу, но равно и 
новое погружение в воды Посвящения, 
когда мы возогреваем нашу верность 
Христу-Крестителю. В посте мы 
научаемся посвящать себя Христу-
Спасителю, начинаем по-настоящему 
ощущать постоянное присутствие 
Христа и Святого Духа, Которые 
“таинственно”, или “мистически”, 
пребывают в нашем сердце с момента 
крещения. 

В-третьих, пост это восстановление 
связи между человеком и Богом. Перед 
лицом этого возрастающего всемирного 
разлада всемирного общества, Великий 
пост есть попытка восстановить наши 
истинные отношения как с ближними, 
так и с остальным творением. Путь 
покаяния в посте включает всегда 
восстановление личностных отношений 
с Богом и ближними. Это 
восстановление связи можно сравнить с 
возвращением блудного сына к отцу, 
которое запечатлевается семейным 
примирением и великим пиром, 
выражающим  утверждение 
общности.  Таким образом, пост 
очищает нас, обновляет и 
восстанавливает наши истинные 
взаимоотношения (например, 
Прощеное воскресение) с Богом, 
ближними, как с живыми, так и с 
усопшими, (например, поминовения 
совершаемые в родительские Субботы) 
и остальным творением. Встреча, 
общение, восстановление отношений с 
Богом, таков смысл евангельских 
чтений предваряющих Великий Пост. 
Цель всего поста - сломать преграды, 
дабы более полно разделить свою жизнь 
с Богом, Его св. Церковью, Телом 
Христовым и друг другом. 

В заключение, пост это одно из 
средств нераздельной составной части 
духовной жизни каждого 
православного. Традиция поста 
восходит к ветхозаветным временам, 
утверждается Христом и Святой 
Церковью  в знак покаяния, во 
исполнение духовного обета, для 
достижения той или иной священной 
цели во время искушения, в 
соединении с прошениями к Богу. Пост 
неразрывно связан со всем годом 
Православной Церкви и является 
важной составной покаяния, исповеди 
и причащения Святых Тайн. В посте  
мы приносим нашу благодарную 
жертву Богу,  научаемся приобщаться 
Христу, укрепляемся в общении с Его 
Телом - Святой Церковью. 

священник Андрей Сычёв

10  •  PAIMEN-SANOMAT



Kristus nousee kuolleista! 
Televisioitu pääsiäisyön jumalanpalvelus on Yleisradion hartausohjelmiston kruununjalokivi. Sen tuottamiseen 
tarvitaan kymmenien ihmisten työpanos ja lähes vuosi ennakkosuunnittelua.

Radioiduilla ja televisioiduilla jumalan-
palveluksilla on oma tärkeä tehtävänsä. 
Ne mahdollistavat kirkon jumalanpalve-
luselämään osallistumisen myös niille, 
joille fyysinen kirkkomatka on syystä tai 
toisesta mahdottomuus. 

Pääsiäisyön suorana lähetyksenä tele-
visioitava aamupalvelus ja liturgia ei ole 
vuoden katsotuin ortodoksinen televisio-
lähetys, mutta korvaamattomin kyllä. Sen 
merkitystä kirkon jäsenistölle ja lähetys-
tehtävälle ei voida liioitella.

Tänä vuonna pääsiäisyön palvelus 
televisioidaan ja radioidaan Vaasasta. Pal-
veluksen toimittaa metropoliitta Elia 
yhdessä seurakunnan papiston kanssa ja 
kanttorina toimii Laura Aho. Lähetys 
alkaa sekä Yle TV 1 -kanavalla että Yle 
Radio 1 -kanavalla lauantaina 16.4. kello 
23.55.

Televisioinnin suunnittelu on kuiten-
kin aloitettu jo lähes vuotta aiemmin. 

Ortodoksinen kirkko tekee Yleisra-
dion kanavilla lähetettävien radio- ja tele-
visiojumalanpalvelusten sekä hartausoh-
jelmien suunnittelussa tiivistä yhteistyötä 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tie-
dotuskeskuksen ja sen ohjelmapalvelui-
den kanssa. Siellä hartausohjelmien koor-
dinoinnista vastaa ohjelmapäällikkö 
Kimmo Saares, joka toimii nykyisin myös 
kaikkien Yleisradion hartausohjelmien 
vastaavana toimittajana.

– Suunnitelma television hartausohjel-
mista tälle vuodelle valmistui touko-kesä-
kuun vaihteessa ja se vahvistettiin syksyllä 
2016. Meiltä tieto välitettiin seurakuntiin 
tai koordinaattorille, jotta kaikki osaavat 
varautua radiointeihin ja televisiointeihin 
hyvissä ajoin. Tämän jälkeen tehtävät tele-
vision osalta jaettiin ohjaajille, jotka lähti-
vät viemään yksittäisten tuotantojen suun-
nittelua eteenpäin, kertoo Saares.

Palvelusten suunnittelussa on pyritty 
mahdollisimman hyvään maantieteelliseen 
kattavuuteen.

– Vuosittaisten palvelusten määrä ei 
ole toistaiseksi vähentynyt, vaikka käytös-
sämme olevat resurssit ovat pienentyneet. 
Kustannussäästöjä etsitään suunnittele-
malla tuotannot niin, että yhä suurempi 
osa voidaan tehdä arkipäivinä. Silloinkin 
voidaan selvittää, onko samasta paikasta 
tai ainakin samalta suunnalta mahdollista 
tehdä useampia lähetyksiä.

Matkat ja majoitukset nostavat merkit-
tävästi hartaustuotantojen kustannuksia, 
samoin tuotanto pyhäpäivänä. Pääsiäisyön 
jumalanpalvelukseen tehty työ on pyhä-
työtä myös matkojen ja harjoitusten osalta, 
mikä nostaa tuotannon hintaa rajusti. 
Suurin osa jumalanpalveluksista tuo-
tetaan 100 kilometrin säteellä Ylen 
tv-tekniikan toimipisteistä Hel-
sinki, Tampere tai Vaasa. 

– Olemme pyrkineet 
huomioimaan esimerkiksi 
ortodoksisen kirkon perinteisen 
hiippakuntavuorottelun pääsiäis-
yön lähetyksen osalta, mutta 
nykyresursseilla lähetyksen 
tekeminen Karjalan hiippa-
kunnasta alkaa olla yhä vaike-
ampaa.

Ohjaaja aloittaa oman 
työskentelynsä noin neljä kuu-
kautta ennen kuvauspäivää. 
Hän ottaa yhteyttä seurakun-
taan ja sopii palaverin, johon 
osallistuvat seurakunnasta 
kaikki palveluksen toimit-
tamiseen osallistuvat 
henkilöt. Viimeistään 

tässä vaiheessa palveluksen yksityiskohtien 
suunnittelu käynnistyy toden teolla myös 
seurakunnassa.

Moni varmasti luulee, että ohjaaja on 
Yleisradion väkeä. Näin ei kuitenkaan ole. 
Yleisradio vastaa televisioitujen jumalan-
palvelusten teknisestä toteutuksesta, mutta 
lähetyksen ohjaaja on aina Kirkon tiedo-
tuskeskuksen työntekijä.
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– Jumalanpalvelus on ohjelmana eri-
tyinen ja siksi ohjaajaltakin vaaditaan eri-
tyistä osaamista. Ohjaajan on puhuttava 
visuaalisesti ”kirkon kieltä” ja hänen pitää 
kyetä välittämään hartaudellisia element-
tejä ja sitä erityistä todellisuutta, jota 
jumalanpalvelus edustaa, toteaa Saares.

Tämä pätee erityisesti ortodoksiseen 
pääsiäisyön palvelukseen, joka poikkeaa 
muista hartausohjelmista ainutlaatuisen 
rakenteensa ja tunnelmansa puolesta. 

Juha Grönroos työskenteli 25 vuotta 
Kirkon tiedotuskeskuksessa ja ohjasi luke-
mattomia eri kirkkojen jumalanpalveluk-
sia. Ortodoksisen pääsiäisyöpalveluksen 
hän ohjasi ensi kertaa vuonna 2008.

– Ennen minua pääsiäisyöt ohjasi Satu 
Väätäinen. Muistan haaveilleeni niiden 
tekemisestä niin kauan kuin jaksan muis-
taa. 

Ohjaaja on seurakunnan näkökul-
masta se henkilö, jonka kanssa voi neuvo-
tella kaikista tuotantoon liittyvistä kysy-
myksistä. Grönroos korostaakin 
saumattoman yhteistyön merkitystä.

– Kun käyn seurakunnassa, haluan 
tutustua kaikkiin ihmisiin, joiden kanssa 
teen työtä. Mitä paremmin tunnemme 
toisemme, sitä helpommin ja mutkatto-
mammin työ sujuu.

Noin kaksi kuukautta ennen lähetystä 
palveluksesta tehdään alustava käsikirjoi-
tusrunko, josta selviävät sekä kaikki toimi-
jat että palveluksen kulku. Sen jälkeen 
vuorossa on tekninen ennakkotutkimus.

Ohjaajan lisäksi paikalle tulevat tässä 
vaiheessa myös lähetyksen teknisestä suun-
nittelusta vastaavat henkilöt. Jokainen kat-
soo kokonaisuuden läpi oman roolinsa 
näkökulmasta. Käyttömestari selvittää esi-
merkiksi sen, mistä saadaan vahvaa virtaa, 
etteivät sulakkeet pala kesken lähetyksen.

– Näinkin on muuten joskus käynyt. 
Keittiössä oli pistetty uunit päälle ja lähe-
tys katkesi siihen!

Kuvaaja ja äänisuunnittelija arvioivat, 
paljonko kalustoa tarvitaan ja huolehtivat 
sen varaamisesta. Kuvaaja suunnittelee 
mihin kamerat sijoitetaan niin, että ne 
häiritsevät mahdollisimman vähän eivätkä 
näy kuvissa. Äänisuunnittelija tutustuu 
myös kirkon akustiikkaan ja pohtii miki-

tystä. Tarpeen vaatiessa ohjaaja voi vie-
railla paikalla vielä uudelleen.

Näiden vaiheiden jälkeen ohjaaja 
tekee televisiototeutuksen käsikirjoituk-
sen ja tekstit, jotka tulevat näkymään tele-
vision ohjelmatiedoissa. Nyt tulevasta 
lähetyksestä on olemassa tarkka suunni-
telma: mitä kuvassa näkyy missäkin koh-
taa palvelusta. Palvelukseen on aikaa noin 
kaksi kuukautta.

Lähetyspäivää edeltävä päivä on 
rakentamispäivä. Koko työryhmä – noin 
20 henkeä – saapuu paikalle ja erilaisten 
korokkeiden, johtojen, kameroiden ja 
mikrofonien asettelu oikeille paikoille 
alkaa. 

Tässäkin vaiheessa on tarvetta ohjaa-
jan erikoisosaamiselle.

– Kyllä minä aina käyn koko työryh-
män kanssa läpi sen, miten ortodoksisessa 
kirkossa käyttäydytään ja toimitaan. Joh-
toja vedettäessä ei esimerkiksi ole tapana 
kulkea kuninkaanovien edestä ja alttarin 
puolelle ei mennä lainkaan. Kyllä me 
haluamme kunnioittaa kirkon tapoja 
myös lähetyksen valmistelussa ja kaikessa 
työskentelyssämme. 

Rakentamispäivän aikana kuvataan 
myös hieman lähetystä täydentävää mate-
riaalia: esimerkiksi ulko- ja sisäkuvia kir-
kosta sekä lähikuvia ikoneista.

– Näiden inserttien tarkoituksena on 
sekä esitellä kirkkoa että syventää palve-
luksen ydinsanomaa. Kaikkia lähikuvia ei 
myöskään voida kuvata palveluksen 
aikana joten nekin kuvataan ennakkoon, 
kertoo Grönroos.

Tämä materiaali toimii myös erään-
laisena hätävarana, jos palveluksessa 
tapahtuu jotain odottamatonta - esimer-
kiksi sairauskohtaus. 

Pääsiäisyön palveluksen edellä on 
totuttu näkemään myös palveluksen toi-
mittavan piispan lyhyt tervehdys katso-
jille. Nämäkin kuvataan usein palvelusta 
edeltävänä päivänä, joskus vasta noin tun-
tia ennen lähetyksen alkua.

Iltapäivällä ennen pääsiäisyötä koko 
työryhmä ja kaikki palveluksen toimitta-
miseen osallistuvat seurakunnan edustajat 
kokoontuvat vielä yhteisiin harjoituksiin, 
joissa tarkistetaan, että kaikki on kun-

nossa. Kuoro saattaa vielä harjoitella sen 
verran, että mikrofonien sijoitus saadaan 
optimaaliseksi. 

Palveluksen ajan ohjaaja istuu kirkon 
ulkopuolella lähetysautossa ja varmistaa, 
että lähetys etenee käsikirjoituksen 
mukaan. 

– Tosin vuonna 2015 kokeiltiin etäoh-
jausta: istuin koko lähetyksen ajan muuten 
täysin autiossa Yleisradion Tohlopin toi-
mipisteessä. Kyllä se tuntui jollain tavalla 
erikoiselta ja ainakin itselleni jäi sellainen 
tuntu, että lopputulos jäi tavallista ulko-
kohtaisemmaksi. Kaipasin sinne kirkon 
portaiden tuntumaan koko illan ja kun 
lähetys päättyi puoli neljän maissa, otin 
heti taksin seurakuntasalille. Siellä pääsin 
viimein oikeaan tunnelmaan.

Ortodoksisen pääsiäisyön televisiointi 
on Yleisradion väelle työtehtävä muiden 
joukossa, mutta Grönroosin mukaan pal-
veluksen ajankohta ja tunnelma tekee siitä 
erityisen kokemuksen koko työryhmälle.

– Itselleni nämä ortodoksiset lähetyk-
set ovat aina olleet sydäntä lähellä. Minut 
ja koko työryhmä on myös aina otettu 
hyvin lämpimästi vastaan, eikä meidän ole 
koskaan tarvinnut tuntea oloamme ulko-
puoliseksi pääsiäisyön aterialla. Viime 
vuonna ohjasin pääsiäisyön palveluksen 
Iisalmesta, vaikka olen jäänyt jo eläkkeelle 
ja vieläkin lähden mielelläni näitä teke-
mään, jos vain kutsu käy. Tiivistäen voisin 
sanoa, että näitä on ollut ilo tehdä. On 
ollut ilo palvella.

Aamuyöstä seurakuntasalin tyhjenty-
essä työryhmä alkaa jo purkaa teknistä 
kalustoa ja suunnitella kotimatkaa. Jälki-
työt eivät tosin lopu vielä siihenkään.

– Kanttoreille sellaisia terveisiä, että 
käytetystä musiikista tehtyjen listojen teke-
miseen voi ottaa oppia Tampereen seura-
kunnan Heikki-kanttorilta. Niiden pohjalta 
on Yleisradion kuvaussihteerin ollut help-
poa tehdä lähetyksestä asianmukaiset 
Teosto-ilmoitukset.

Tämän vuoden pääsiäisyön televisioin-
nin ohjaa Aulis Moisio. Palvelus on katsot-
tavissa myös Yle Areenassa suorana sekä 
noin tuntia lähetyksen päättymisen jälkeen.

Maria Hattunen
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Maailmassa puhutaan nykyisin arvioiden 
mukaan noin 7 000 kieltä. Samaan aikaan 
oletetaan, että 90 prosenttia tunnetuista 
kielistä kuolee kuluvan vuosisadan aikana. 
Erilaiset kielivähemmistöt eri puolilla 
maailmaa ovat kuitenkin kiinnostuneet 
elvyttämään omia kieliään. Yhden näistä 
aktiivisiin toimiin ryhtyneistä vähemmis-
töistä muodostavat kolttasaamelaiset. 

Koltansaamen elvytystä on tutkittu 
viime vuosina paljon eri näkökulmista. 
Tutkimuksissa on keskitytty usein perheen 
ja koulutuksen rooliin. Sen sijaan skonnon 
asemaan ei ole juuri kiinnitetty huomiota, 
vaikka tutkijat ovatkin todenneet että Suo-
men ortodoksinen kirkko on tukenut kolt-
takulttuuria ja että ortodoksisuus on 
vahva kolttakulttuuria kantava voima.

Norjalaisessa yliopistossa on äskettäin 
valmistunut pro gradu -tutkiema, jossa 
käsitellään Suomen ortodoksista kirkkoa 
kielen domeenina eli käyttöalana Sevetti-
järvellä ja kirkon mahdollisuuksia toimia 
kielen elvytyksessä.

Lukas Kosner keräsi tutkielmansa 
aineiston kenttätyömatkalla Sevettijärvellä 
vuonna 2015. Aineisto on jaoteltu tutki-
muksessa neljään osaan: uskonnollinen 

kirjallisuus, jumalanpalvelukset ja muut 
kirkolliset palvelukset, uskonnonopetus ja 
kommunikaatio kirkon domeenissa 
(papiston ja seurakuntalaisten välillä, seu-
rakuntalaisten kesken, perheissä, yksityis-
elämässä ja rukouselämässä).

Koltansaamen kirjakieli on kehitetty 
vasta 1970-luvulla. Tämä oli ensimmäisiä 
askeleita koltansaamen ja kolttakulttuurin 
elvytyksessä. Ortodoksinen kirkko huo-
masi pian kolttasaamelaisten nousevan 
kiinnostuksen oman kielen elvytykseen ja 
kehittämiseen. Jo vuonna 1983 kirkko jul-
kaisi pienen rukouskirjan Risttoummi 
moˊlidvaǩeˊrjj. Myöhempinä vuosina 
kirkko on tukenut myös muun uskonnolli-
sen kirjallisuuden julkaisemista. 

– Nämä tekstit ovat todella arvokkaita 
ja niiden merkitys ulottuu selvästi kirkol-
lista käyttöyhteyttä laajemmalle. Niillä on 
ollut paljon sekä kielellistä että opetuksel-
lista merkitystä. Ne ovat myös tukeneet 
koltansaame kielen standardisointia: eri-
tyisesti pientä rukouskirjaa voi pitää 
yhtenä kolttakielisen kirjallisuuden perus-
kivenä, toteaa Kosner. 

Ortodoksisiin jumalanpalveluksiin 
koltansaame tuli käyttökieleksi 

1980-luvulla, kun pieni rukouskirja oli jul-
kaistu ja Lapin seurakuntaan saatiin kant-
toriksi koltansaamea käyttävä Erkki Lumi-
salmi. Nykyisin kirkossa toimitetaan 
koltansaameksi myös pyhän Johannes 
Krysostomoksen liturgiaa. Myös Johannek-
sen evankeliumi on käännetty koltaksi.

– Kielen asema on kehittynyt kirkossa 
merkittävästi 1980-luvun jälkeen, vaikka 
käytettävissä olleet resurssit eivät ole olleet 
suuria. Kirkko on työnsä kautta tukenut 
koltansaamen näkyvyyttä ja lisännyt tietoi-
suutta kielestä sekä kolttasaamelaisten kes-
kuudessa että yhteiskunnassa laajemmin. 
Uskonnollisten tekstien käännökset ovat 
kehittäneet kolttakieltä ja korottaneet kie-
len asemaa kirjakielenä. Kolttasaamelaiset 
ovat ylpeitä, kun he kuulevat omaa kieltään 
kirkossa ja toivovat, että kielen käyttö yleis-
tyy jatkossa entisestään, kertoo Kosner.

Tämä edellyttää mittavia liturgisen 
kirjallisuuden käännöshankkeita. Kosner 
korostaa, että niiden lisäksi olisi kiinnitet-
tävä huomiota myös papiston kielitaitoon 
ja huolehdittava koltansaamen opetuksesta. 
Näin voidaan jatkaa sitä merkityksellistä 
työtä, jota Suomen ortodoksinen kirkko on 
tehnyt kielen elvytyksen hyväksi. 

Tutkimuksen tiivistelmä saameksi: 

ǩiõl vueiʹnlmest, ij-ga ǩiõl jeälltem 
vueiʹtlvaž neävvan. Tõn diõtt taʹrǩstõõlam 
pro gradu-tuâjstan täid kõõččmõõžžid. 
Teoreetlaž vueʹlǧǧempäiʹǩǩen âânam 
ameriikklaž sosiolingviist Joshua Fishman 
õõudeem fiʹttõõzz ǩiõl domeeʹnest leʹbe ǩiõl 
ââʹnnemvuuʹdest. Noʹrrem aunstõõzz 
tuâjjmääʹtǩstan Čeʹvetjääuʹrest eeʹjjest 2015. 
Teâttnoorrâm-mõõnteʹlmmen õʹnnem teeʹm-
meâldlaž mainstâttmõõžžid da vuässõõʹttji 
vuâmmšummšid. Muu aunstõs nårrai lååʹjest 
teeʹm-meâldlaž mainstâttmõõžžâst da 
jiõččan vuâmmšem aaʹššin. Jäänmõs muu 
mainstâʹttem oummin leʹjje ortodokss-
säʹmmla.

Što vaʹstteʹčem tuʹtǩǩeemkõõččmõõžžid, 
leʹbe mõõn nääʹleld ortodookslaž ceerkav 
Čeʹvetjääuʹrest toimmai ǩiõl domeeʹnen da 
måkam rool ceerkvest lij leämmaž 
nuõrttsääʹm ǩiõl jeälltummšest, leäm 
juâkkam muu aunstõõzz neellj väʹlddvuässa. 

Väʹlddvueʹzz lie täk: ååsklvaž ǩeerjlažvuõtt, 
sluuʹžv da jeeʹres ceerkvallaš kääzzkõõzz, 
åskldõkmättʼtõs da kommunikaatio ceerkav 
domeeʹnest (pappkååʹdd da sieʹbbrkåʹddniiʹǩǩi 
kõõsk, õhttu sieʹbbrkåʹddniiʹǩǩi kõõsk, 
piârrjin, takai jieʹllmest da 
molldõõttâmjieʹllmest).

Tät pro gradu-tuâjj čuäʹjat, mõõnʼnalla 
ortodookslaž ceerkav Čeʹvetjääuʹrest lij 
toimmjam ǩiõl domeeʹnen, mõõk faktoor 
vaaikte ǩiõl vaʹlljummšâ tän domeeʹnest, 
mõõnʼnalla tät domeeʹn lij mõõnnâm 
õõudårra da mõõnʼnalla tõt lij vaaiktam 
nuõrttsääʹm ǩiõʹlle še tän domeeʹn 
oolǥbeäʹlnn. Muu tuuʹtǩelm čuäʹjat, što 
ortodookslaž ceerkav lij tueʹrjjääm 
nuõrttsääʹm ǩiõl da tõn õuddnummuž da 
jeälltummuž. Seämma poodd čuäʹjtam, mii 
meälǥad nuõrttsääʹm ǩiõl õuddnummuž 
ceerkav domeeʹnest da mâiʹd äšša vuäiʹtči 
tueʹjjeed pueʹtti ääiʹjest.

Jumala puhuu myös koltansaameksi 
– Vuâsppoʹd maainast še säämas

Vuâsppoʹd maainast še säämas

Muu tuuʹtǩelm äʹššen lij Lääʹdd ortodookslaž 
ceerkav ǩiõl domeeʹnen Čeʹvetjääuʹrest. Pro 
gradu -tuâjstan taʹrǩstõõlam, mõõnʼnalla 
Lääʹdd ortodookslaž ceerkav Čeʹvetjääuʹrest 
toimmai ǩiõl domeeʹnen leʹbe ǩiõl 
ââʹnnemvuʹvdden da mõõnʼnallšem rool 
ortodookslaž ceerkvest lij leämmaž 
nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõl revitalisaatiost leʹbe 
jeälltummšest. Nuõrttsääʹm ǩiõl mainste 
arvvlõõzz mieʹldd nuʹtt 250-300 
nuõrttsäʹmmliʹžžed, kook lie Lääʹddjânnmest, 
Taarrjânnmest da Ruõššjânnmest jälsteei 
alggmeer.

Tuʹtǩǩeei lie tuõttâm, što ortodookslaž 
ceerkav lij leämmaž naanâs kulttuur kuõʹddi 
viõkk da seämma årra ceälkkmõõžžid kuʹllem 
še muu informaantin tuâjjmääʹtǩstan 
Čeʹvetjääuʹrest. Lij peʹccel, što tuʹtǩǩeei lie 
vuâmmšam tåʹlǩ vääʹneld ortodookslaž 
ceerkav da nuõrttsäʹmmlai kõskkvuõđ. 
Ortodookslaž ceerkav ij leäkku tuʹtǩǩuum 
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherranvirasto 
Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 Kajaani 
p. 045 606 2197 
kajaani@ort.fi, www.ort.fi/kajaani

Kirkkoherranvirasto on avoinna  
ti ja to klo 9–12 ja klo 13–15 
tiistaisin päiväkahvit papin 
kanssa klo 14–15 
suurella viikolla 10.–16.4. suljettu

Virkatodistukset tilataan kirkon 
keskusrekisteristä 
p. 0206 100 203 
keskusrekisteri@ort.fi

Reijo Marjomaa, 
kirkkoherran tehtävien hoitaja 
p. 040 848 5380 
reijo.marjomaa@ort.fi

Kai Tulehmo, kanttori 
p. 044 358 1775 
kai.tulehmo@ort.fi 

Tuula Kärnä, kanslianhoitaja 
p. 045 606 2197 
kajaani@ort.fi 

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Kohti Pääsiäisen valoa

KAJAANIN SEURAKUNTA

Valoisan ajan pituus kasvaa joka päivä matkates-
samme vuoden kierrossa kohti kevättä ja Pääsiäistä. 
Kirkon jumalanpalvelusten sävy muuttuu sovinto-
sunnuntain jälkeen dramaattisesti.  Suuren paaston 
palvelukset ovat surumielisessä kauneudessaan ja 
syvällisyydessään täynnä valoa ja toivoa. Paaston ajan 
palvelukset ovat eräänlainen työkalu tai vuosihuolto 
meidän pelastustamme varten. 

Pyhän Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
ensimmäisellä paastoviikolla valamistaa ja kehottaa 
meitä nimensä mukaisesti katumukseen. Paaston en-
simmäiset viikot ovatkin katumuksen mysteerioon 
osallistumisen aikaa. Seurakunnassamme elpynyt 
katumuksen sakramentti on saavuttanut jo vakiintu-
neen aseman. Kannustan edelleen kaikkia rohkeasti 

osallistumaan katumuksen mysteerioon, jota nimitystä sakramentin sijaan siitä 
mieluummin käytetään. 

Ennenpyhitettyjen lahjain liturgioiksi kutsutut palvelukset ovat suuren paas-
ton erikoisuus. Palvelus ei varsinaisesti ole liturgia, vaan tässä usein keskiviik-
ko- tai perjantai-iltana toimitettavassa kauniissa palveluksessa jaetaan edellisenä 
sunnuntaina pyhitetyt ehtoollislahjat ehtoopalveluksen yhteydessä.

Ristin kumartamisen sunnuntain vigiliassa Pyhä Risti kannetaan juhlallisesti 
keskelle pyhäkköä kirkkokansan kumarrettavaksi. Tämän jälkeen horisontissa 
ikään kuin siintää jo voitonmerkki – paasto on puolivälissä. 

Kuuden viikon paaston jälkeen ja värikkäiden virpovitsojen koristaessa kirk-
koa alkaa Suuri viikko, joka on aina odotettu ja tärkeä ajanjakso Kirkon elämässä. 
Pääsiäisen riemujuhla on lähellä. Kutsun kaikkia kirkastavan paaston jumalan-
palveluksiin ja Kristuksen valkeuteen paastoliturgian kerubiveisun sanoin: ”Us-
kossa ja halajamisessa lähestykäämme, että tulisimme osallisiksi iankaikkisesta 
elämästä»

pastori Reijo Marjomaa
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla

KAJAANI

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI 
Isännöitsijä Heikki Määränen 
puh. 0400 173 838

HELMIKUU
su  26.2. klo 18 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus 
ti  28.2. klo 18 katumuskanoni

MAALISKUU
to  2.3. klo 18 katumuskanoni 
la  4.3. klo 18 vigilia, ortodoksisuuden   
 sunnuntai 
su  5.3. klo 10 liturgia 
pe  10.3. klo 18 EPL-liturgia 
ke  15.3. klo 18 EPL-liturgia 
la  18.3. klo 18 vigilia, ristin sunnuntai 
pe  24.3. klo 18 vigilia, 
 Neitseen Marian ilmestys 
la  25.3. klo 10 liturgia 
to  30.3. klo 18 suuri katumuskanoni

HUHTIKUU
la  1.4. klo 18 akatistos 
 Jumalansynnyttäjälle 
su  2.4. klo 10 liturgia 
ke  5.4. klo 18 EPL-liturgia 
la  8.4. klo 18 vigilia, 
 Herran ratsastus Jerusalemiin 
su  9.4. klo 10 liturgia 
ke  12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
to  13.4. klo 18 suuren torstain liturgia 
pe  14.4. klo 10 suuren perjantain 
 aamupalvelus 
pe  14.4. klo 13 suuren perjantain 
 ehtoopalvelus 
pe  14.4. klo 18 suuren lauantain 
 aamupalvelus 
la 1 5.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia 
la  15.4. klo 23.30 puoliyönpalvelus, 
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia,   
 Pääsiäinen 
ma 17.4. klo 10 liturgia, lasten Pääsiäinen 
ke  19.4. klo 10 liturgia, koululaisten 
 Pääsiäinen 

la  29.4. klo 18 ehtoopalvelus 
su  30.4. klo 10 liturgia 
su  7.5. klo 10 hetkipalvelus 
la  20.5. klo 18 vigilia 
su  21.5. klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ LASARI MUROMALAISEN 
TSASOUNA
Kirkkoahontie 649 KAJAANI 
Isännöitsijä Martti Taurovaara 
puh. 050 521 7992

HUHTIKUU
ti  25.4. klo 17 litaniat haudoilla 
ti  25.4. klo 18 yleinen muistopalvelus

TOUKOKUU
pe  26.5. klo 15 hautausmaatalkoot 
pe  26.5. klo 17 yleinen muistopalvelus

SOTKAMO

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO 
Isännöitsijä Veikko Halonen 
puh. 0400 689 250

HELMIKUU
la  25.2. klo 18 ehtoopalvelus 
su  26.2. klo 10 liturgia 
ke  1.3. klo 18 katumuskanoni

MAALISKUU
ke  22.3. klo 18 EPL-liturgia

HUHTIKUU
su  23.4. klo 10 liturgia

TOUKOKUU
ke  24.5. klo 18 ehtoopalvelus 
to  25.5. klo 10 liturgia, 
 Herran taivaaseen astuminen

KESÄKUU
la  3.6. klo 18 vigilia, Helluntai 
su  4.6. klo 10 liturgia

KUHMO

KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Pekka Myllylä
puh. 0400 218 645

MAALISKUU
ke  8.3. klo 18 EPL-liturgia 
su  26.3. klo 10 liturgia

HUHTIKUU
la  8.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai

TOUKOKUU
su  28.5. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI 
Isännöitsijä Asta Kivijärvi 
puh. 044 737 8887

MAALISKUU
su  12.3. klo 10 liturgia 
ke  29.3. klo 18 EPL-liturgia

HUHTIKUU
ke  26.4. klo 10 liturgia

KESÄKUU
ma 5.6. klo 10 liturgia

KUIVAJÄRVI

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI 
Isännöitsijät Tommi ja Hannele Niskanen 
p. 040 555 3639
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KAJAANIN SEURAKUNTA

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaa-
nissa lastenkerhot 1.3., 29.3., 12.4., 26.4., 
10.5. ja 24.5. Pappilantalon kerhohuonees-
sa. Tarkempia tietoja kerhoista saa paikal-
lislehdistä, ilmoitustauluilta ja kirkkoher-
ranvirastosta.

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron har-
joitukset ovat torstaisin klo 18.00 seura-
kuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan juma-
lanpalvelusmusiikkia. Kuoroon kuuluu 12 
jäsentä ja lisää mahtuu. Ilmoittautumiset 
kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori 
Kai Tulehmo p. 044 358 1775.

LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaansa. Lukijaker-
hossa on tavoitteena maallikkopalvelukset 
ja niiden itsenäinen toimittaminen. Ko-
koontumisajoista tiedotetaan ilmoitustau-
luilla ja paikallislehdissä. Kurssin ohjaajana 
kanttori Kai Tulehmo.

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla. 

KÄSPAIKKAPIIRI
Käspaikkapiiri kokoontuu Pirkko Meriläi-
sen johdolla ekumeenisessa hengessä 
seurakuntasalilla perjantaina klo 11–16: 
kokoontumispäivät ovat 3.3., 31.3., 28.4. 
ja 12.5.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, 
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös 
kirkkoon jo liittyneille järjestetään perus-
opetusta ortodoksisuudesta. Kurssi jatkuu 
14.3. klo 18 seurakuntasalissa. Kurssin ve-
täjä on isä Reijo Marjomaa.

Arkkipiispa Leo lukee runoja 
Kajaanin kirkossa 
5.3. klo 18 alkavassa tilaisuudessa

Kuva: Vlada Wahlstén

Runoillat ovat kulkeneet Filantro-
pia-iltojen nimellä, joissa arkki-
piispa Leo lukee kirjoittamiaan 
runoja vuosin varrelta sekä suomen 
että karjalan kielillä. Illan aikana 

kuullaan myös musiikkiesityksiä ja 
projektipäällikkö Minna Rasku 
kertoo Filantropian työstä. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.
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Kuvat:  Marita Kokkonen

Kotikaste

Kajaanin seurakunnassa kasteita toimite-
taan kodeissa suunnilleen saman verran 
kuin pyhäköissä, vaikka toiveena olisikin 
kirkkokaste tai parhaassa tapauksessa 
kasteliturgia. Syyt ovat usein käytännölli-
siä. Etenkin talvella kotikaste on ”hel-
pompi järjestää”. Käytäntö on saanut 
vakiintuneita muotoja jo vuosikymmeniä 
sitten, eikä niistä helposti luovuta. Suvun 
yhteinen kastejuhla varsinaisen kastetilai-
suuden jälkeen koetaan myös tärkeäksi. 
Lähes aina nämä juhlat ovat ekumeenista 
perheyhteyttä vahvistavia. Luterilaisten 
keskuudessa ortodoksinen kaste koetaan 
juhlavaksi ja arvokkaaksi tilaisuudeksi. 
Ekumeenisessa perheessä kaste on aina 
ortodoksipapille tärkeä opetuksellinen 
mahdollisuus.

Lapsen uskonnollisesta asemasta 
päättävät uskonnonvapauslain mukaan 
pääsääntöisesti hänen huoltajansa 

yhdessä. Jos he eivät lapsen syntymän jäl-
keen päätä asiasta, huoltajana toimivalla 
äidillä on oikeus vuoden kuluessa lapsen 
syntymästä päättää yksin hänen liittämi-

sestään kirkkoon. Lasta ei voi kastaa tai 
liittää ortodoksisen seurakunnan jäse-
neksi, ellei ainakin toinen vanhemmista 
ole sen jäsen.

”…nimeen Isä, 
nimeen Pojan ja 
nimeen Pyhän 
Hengen..”  Kuvassa 
kastetodellisuus 
kotikasteessa.

”Pyhän Hengen lahjan sinetti, amen.” Kuvassa toimitetaan mirhavoitelun sakramenttia Väinö-vauvalle Kajaanissa. Mirhavoitelu toimitetaan heti kasteen 
jälkeen, joten lapsi voi osallistua Pyhään Ehtoolliseen vaikka samana päivänä.
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LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ort.fi /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ke klo 11–14, muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä, 
p. 0206 100 203 
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14), 
keskusrekisteri@ort.fi

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120

Tuuli Lukkala, Rovaniemen kanttori
p. 040 809 2877

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Työntekijöiden vapaapäivät ovat 
pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Tekstiviesti seurakunnasta!

Et kenties vielä ole tällaista saanut, mutta pian se-
kin on mahdollista. Kevään aikana otamme seura-
kunnassamme käyttöön uuden viestinnän tavan. 
Saatat jatkossa saada tietoa tulevista jumalanpalve-
luksista ja muusta toiminnasta myös tekstiviestin 
välityksellä. 

Viestejä on tarkoitus lähettää alueellisesti koh-
dennettuna juuri sen alueen seurakuntalaisille, 
joita tieto kulloinkin koskee. Tekstiviestitiedotuk-
sella pyrimme täydentämään seurakunnan muuta 
tiedotusta.  Aina on mahdollista, että Paimen-Sa-
nomissa ilmoitettuihin jumalanpalvelustietoihin 
tulee muutoksia. Tekstiviestitiedottamisella voim-
me jatkossa paremmin tarjota ajankohtaista tietoa 
seurakunnan toiminnasta ja ilmoittaa mahdollisis-
ta aikataulumuutoksista.

Tekstiviestejä lähetetään vain niille seurakuntalaisille, joiden puhelinnumerot 
meidän on mahdollista saada. Mikäli numerosi on salainen ja haluat tekstiviesti-
infoa seurakunnastasi, pyydän ilmoittamaan numerosi seurakuntaan. Pyydän 
ilmoittamaan myös mikäli et halua saada tekstiviestejä seurakunnasta. Viestien 
mukana on tarkoitus lähettää toimintaohje tekstiviestitiedotuksen peruuttamisek-
si yksittäisen henkilön kohdalla.

Toivon, että annatte seurakunnan työntekijöille palautetta tekstiviestitie-
dotuksen toimivuudesta. Palautteen avulla voimme jatkossa edelleen kehittää 
järjestelmän käyttöä ja toimivuutta. Toivottavasti tapaamme suuren paaston ja 
pääsiäisen jumalanpalveluksissa – olitpa saanut tiedon palveluksista millä tavalla 
tahansa!

Valoisaa suuren paaston aikaa toivottaen,

Jaakko Vainio

kirkkoherra
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LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset tiedot seurakunnan internet-sivuilla, ilmoitustauluilla ja Inarilainen-lehdessä.

ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus

HELMIKUU
To  23.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su  26.2. klo 10 liturgia
      klo 13 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai
Ma  27.2. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni
Ti  28.2. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni

MAALISKUU
Ke  1.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain   
 liturgia ja pyhän Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Ke  8.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain   
 liturgia
To  9.3. klo 17 ehtoopalvelus
La  11.3. klo 18 ehtoopalvelus
Su  12.3. klo 10 aamupalvelus
Ke  15.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia
To  16.3. klo 17 ehtoopalvelus
La  18.3. klo 18 vigilia
Su  19.3. klo 10 liturgia
Ke  22.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia
To  23.3. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  24.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia
La  25.3. klo 8 aamupalvelus ja liturgia,   
 Neitsyt Marian ilmestys
Ke  29.3. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni

To  30.3. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  31.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia

HUHTIKUU
La  1.4. klo 18 akatistos kaikkein   
 pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle
Su  2.4. klo 10 liturgia
Ke  5.4. klo 17 ehtoopalvelus ja  
 ekumeeninen ristisaatto ev.-lut. 
 seurakuntaan
To  6.4. klo 17 ehtoopalvelus
La  8.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai
      klo 15 ehtoopalvelus, Herran ratsastus  
 Jerusalemiin
Su  9.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Herran ratsastus Jerusalemiin
Suuri ma 10.4. 
 klo 9 aamupalvelus
      klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Suuri ti 11.4. 
 klo 9 aamupalvelus
      klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Suuri ke 12.4. 
 klo 9 aamupalvelus
      klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Suuri to 13.4. 
 klo 9 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Suuri pe 14.4. 
 klo 9 aamupalvelus
      klo 14 ehtoopalvelus
      klo 17 suuren lauantain aamupalvelus
Suuri la 15.4. 
 klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
      klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia, pääsiäinen,   
 Kristuksen ylösnousemus

Su  16.4. klo 14 ehtoopalvelus, pääsiäinen,  
 Kristuksen ylösnousemus
Ma  17.4. klo 10 liturgia
Ke  19.4. klo 10 liturgia
To  27.4. klo 17 ehtoopalvelus
La  29.4. klo 18 vigilia
Su  30.4. klo 10 liturgia

TOUKOKUU
To  4.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su  14.5. klo 10 liturgia
Ke  24.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,   
 pääsiäisen päätösjuhla
      klo 17 vigilia,      
 Herran taivaaseenastuminen
La  27.5. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia
Su  28.5. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Ari Siltala,
puh. 045 321 7558

HELMIKUU
Ke  22.2. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
To  23.2. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  24.2. klo 10 aamupalvelus
La  25.2. klo 18 vigilia
Su  26.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 sovintosunnuntai
Ma  27.2. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas  
 Kreetalaisen katumuskanoni
Ti  28.2. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas  
 Kreetalaisen katumuskanoni

MAALISKUU
Ke  1.3. klo 10 aamupalvelus
To  2.3. klo 10 aamupalvelus 
Ke  8.3. klo 10 aamupalvelus
      klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
To  9.3. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  10.3. klo 10 aamupalvelus
La  11.3. klo 18 vigilia
Su  12.3.klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
Pe  17.3. klo 10 aamupalvelus
Ke  22.3. klo 10 aamupalvelus
To  23.3. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus

Ivalossa toimi-
tetaan sään-
nöllisesti juma-
lanpalveluksia 
palvelutaloissa. 
Keväällä toimi-
tetaan liturgia 
Männikön 
palvelukodissa 
suurena keski-
viikkona 12.4. ja 
lauantaina 27.5.

Kuva: Anneli Pietarinen
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LAPIN SEURAKUNTA

Pe  24.3. klo 10 aamupalvelus 
Ke  29.3. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
To  30.3. klo 10 aamupalvelus, 
 pyhän Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
      klo 17 ehtoopalvelus
Pe  31.3. klo 10 aamupalvelus

HUHTIKUU
Ke  5.4. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
Suuri ma 10.4. 
 klo 10 aamupalvelus
Suuri ti 11.4. 
 klo 10 aamupalvelus
Suuri to 13.4. 
 klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Suuri pe 14.4. 
 klo 10 aamupalvelus
      klo 14 kuninkaalliset hetket 
      klo 17 ehtoopalvelus
Suuri la 15.4. 
 klo 10 aamupalvelus
      klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
      klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia, pääsiäinen,   
 Kristuksen ylösnousemus
Su  16.4. klo 17 ehtoopalvelus, pääsiäinen,  
 Kristuksen ylösnousemus
Ti  18.4. klo 9 liturgia

TOUKOKUU
Ke  3.5. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
To  4.5. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
Pe  5.5. klo 10 aamupalvelus
Ke  10.5. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
Ke  17.5. klo 10 liturgia
      klo 17 ehtoopalvelus
To  18.5. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus
Pe  19.5 klo 10 aamupalvelus
Ke  24.5. klo 17 vigilia, 
 Herran taivaaseen astuminen
To  25.5. klo 10 liturgia, 
 Herran taivaaseenastuminen

NELLIM

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN 
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdanoff,
puh. 040 837 4603

Pe  10.3. klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia, metropoliitta Elia
Ke  22.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia, Ivalon kuoro laulaa 

Suuri ma 10.4. 
 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

SEVETTIJÄRVI

PYHÄN PYHITTÄJÄ TRIFON 
PETSAMOLAISEN KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff,
puh. 0400 244 922

Su  26.2. klo 10 liturgia
La  11.3. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia 
La  18.3. klo 10 vigilia
Su  19.3. klo 10 liturgia
La  8.4. klo 18 ehtoopalvelus, 
 virpovitsojen siunaaminen
Suuri ti 11.4. 
 klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Su  14.5. klo 11 kiitosrukoushetki 
 äitienpäivänä 
La  20.5. klo 18 vigilia
Su  21.5. klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI

PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff,
puh. 0400 277 850

Pe  31.3. klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia
La  27.5. klo 18 vigilia
Su  28.5. klo 10 liturgia

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Männiköntie 4

Suuri ke 12.4. 
 klo 10 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
La  27.5. klo 10 liturgia

IVALO

KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7–9

La  1.4. klo 10 hartaus

Joulun alla Rovaniemellä järjestetystä monikulttuurisesta basaarista tulee paastonajan pe-
rinne. Seuraava monikulttuurinen tapahtumapäivä on Lasaruksen lauantaina 8.4.
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Ivalon ortodoksisen kuoron laulama pyhän Andreas Kreetalaisen katumuskanoni lähete-
tään radiossa keskiviikkona 1.3. klo 18.
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KITTILÄ, SIRKKA

MARIAN KAPPELI
Mariankuja

La  25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian 
 ilmestys; valokuvanäyttely 
To  25.5. klo 10 liturgia, 
 Herran taivaaseenastuminen

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

To  2.3. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni
Pe  7.4. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain   
 liturgia

UTSJOKI

ERÄMAJA
Tenontie 393

Ma  20.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 katekumeenikerho
Ma 13.3. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 katekumeenikerho
Ti  18.4. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 katekumeenikerho

ENONTEKIÖ, HETTA

HETAN KOTA
Ounastie 583

La  25.3. klo 18 vigilia
Su  26.3. klo 10 liturgia; valokuvanäyttely

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

INARI

SIIDAN KAMMI
Inarintie 46

Pe  17.3. klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain  
 liturgia, Ivalon kuoro laulaa

LASKIAISTAPAHTUMA, ROVANIEMI
Koko perheen laskiaistapahtuma Rova-
niemellä kirkon ja Petsamo-salin pihalla la 
25.2. klo 14 alkaen. Poroajelua, makkaran-
paistoa, mäenlaskua ja muuta mukavaa 
yhdessäoloa suuren paaston kynnyksellä.

 LUENTO IKONITAITEEN PERINTEESTÄ 
NYKYTAITEESSA, ROVANIEMI
Su 26.2. klo 10 sovintosunnuntain liturgia 
ja klo 11.30 alkaen ateria Petsamo-salissa. 
Amanuenssi Anita Dunkers Karjalan ta-
savallan taidemuseosta kertoo ikonitai-
teen vaikutuksesta Venäjän nykytaitee-
seen. Järjestää Rovaniemen tiistaiseura. 
Klo 13 sovintosunnuntain ehtoopalvelus 
kirkossa.

MONIKULTTUURINEN BASAARI JA 
VIRPOVITSATYÖPAJA, ROVANIEMI
La 8.4. klo 10 Lasaruksen lauantain liturgia 
ja klo 11.30–15 Petsamo-salissa paasto-

lounas ja monikulttuurinen basaari. Myyn-
tipöydän omien leivonnaisten, käsitöiden 
ym. myyntiin voi varata maksutta kanttori 
Tuuli Lukkalalta. Virpovitsatyöpaja kaiken-
ikäisille. Lounaasta vapaaehtoinen maksu, 
tuotto Filantropian paastokeräykseen. Klo 
15 ehtoopalvelus ja virpovitsojen siunaus 
kirkossa.

KRISTINOPPILEIRILLE TAI OHJAAJAKSI
Oulun hiippakunnan kripareille voi ilmoit-
tautua vielä! Ilmoittaudu Muonion leirille 
(26.6.–2.7.) 10.3. mennessä osoitteeseen 
laura.aho@ort.fi tai Muhoksen leirille (9.–
15.7.) 30.3. mennessä osoitteeseen oulu@
ort.fi.
Muonion kripalle voi hakea ohjaajaksi 
1.–31.3.! Ohjaajan tulee olla 2001 tai aiem-
min syntynyt, innostunut, leikkimielinen ja 
ahkera sekä mielellään ONL:n leirinohjaa-
jakurssin käynyt. Lisätietoja ja hakemukset: 
laura.aho@ort.fi.

Tarkempia tietoja sekä leireistä että ohjaa-
jahausta löydät Lapin seurakunnan netti-
sivuilta.

TEKSTIVIESTITIEDOTUS OTETAAN 
KÄYTTÖÖN
Seurakunta alkaa kevään aikana tiedottaa 
oman alueen tapahtumista ryhmäteksti-
viestein. Jos haluat saada tiedotusta mutta 
puhelinnumerosi on salainen, ilmoita nu-
merosi seurakuntaan (lappi@ort.fi, 040 809 
2877). Viesteistä voi myös kieltäytyä ilmoit-
tamalla seurakuntaan.

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ
Tarvitsetko apua? Haluatko auttaa? Dia-
koniatyö on koko seurakunnan tehtävä, ja 
meidät kaikki on kutsuttu auttamaan toi-
nen toisiamme. Ota rohkeasti yhteyttä seu-
rakunnan diakonia- ja lähetystyöryhmien 
vastaaviin, kanttori Tuuli Lukkalaan (Rova-
niemi) tai kanttori Anneli Pietariseen (Ivalo).
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LAPIN SEURAKUNTA

VAPAAEHTOISTYÖ
Seurakunnassa on mahdollisuus tehdä 
monenlaista vapaaehtoistyötä kertaluon-
teisesti tai jatkuvasti, omien aikataulujesi 
ja voimavarojesi mukaan. Ilmoittaudu va-
paaehtoiseksi  seurakunnan nettisivuilta ja 
toimipisteistä löytyvän lomakkeen avulla! 
Kiitos halustasi auttaa! Lisätietoja kanttori 
Tuuli Lukkalalta (Rovaniemi) ja kanttori 
Anneli Pietariselta (Ivalo).

PERHEKERHO, ROVANIEMI
Perhekerho Rovaniemellä Petsamo-salis-
sa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 

9–12. Seuraan saa liittyä myöhemminkin. 
Yhdessäoloa ja jutustelua, kahvipannu on 
kuumana ja omien ruokien lämmitys on-
nistuu. Kerhoon voi osallistua kaikenikäis-
ten lasten kanssa. Lisätietoja kerhon vetäjä 
Pia Tuukkaselta (040 708 7569, 
pia.tuukkanen@gmail.com).

AVOIMET OVET, IVALO
«Avoimet ovet» jatkuvat Ivalossa ortodok-
sisella seurakuntasalilla seuraavina torstai-
na: 23.2., 18.5. ja 25.5. Erilaista ohjelmaa ja 
yhteinen lounas klo 14. Seuraa Inarilainen-
lehden ilmoituksia.

ROVANIEMEN KUORO
Kuoroharjoitukset to klo 17.30–19.30 
Petsamo-salissa. Uusia laulajia otetaan, 
sovi koelauluaika kanttori Tuuli Lukkalan 
kanssa!

ORTODOKSINEN KIRKKOLAULU 
TUTUKSI, ROVANIEMI
Tietoa ortodoksisesta kirkkolaulusta ja yh-
dessä laulamista noin kerran kuussa ke klo 
17–18 Petsamo-salissa. Avoin kaikille! Ke 
26.4. lauletaan suosikkilauluja ja ke 31.5. 
ortodoksisia hengellisiä kansanlauluja. Li-
sätietoja kanttori Tuuli Lukkalalta.

LUKIJAOPETUS, ROVANIEMI
Opitaan jumalanpalveluksissa lukijana toi-
mimista ja jumalanpalvelusten rakennetta. 
Sopii hyvin myös kirkkolaulusta kiinnos-
tuneille. Opetuskerrat ke 22.2. klo 17, to 
9.3. klo 15.30, to 6.4. klo 15.30 ja ke 3.5. klo 
17. Lisäksi yksityisohjausta ja lukuvuoroja 
jumalanpalveluksissa. Lisätietoja kanttori 
Tuuli Lukkalalta.

IKONIMAALAUS, ROVANIEMI
Ikonimaalausryhmä Trifonin ystävät ko-
koontuu Petsamo-salissa noin kaksi kertaa 
kuukaudessa, joko perjantaina tai lauan-
taina klo 12–17. Ryhmästä kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä ohjaaja 
Laura Katriina Auraan (040 759 7029).

ROVANIEMEN TIISTAISEURA 
Ateria ja taideaiheinen luento su 26.2. litur-
gian jälkeen. Muut kevään kokoontumiset 
keskiviikkoina 15.3., 26.4. ja 17.5. klo 14, 
pääsääntöisesti Petsamo-salissa. Lämpi-
mästi tervetuloa mukaan tiistaiseuran toi-
mintaan! Lisätiedot: puheenjohtaja 
Inkeri Peuna (0400 138 051, 
inkeripeuna@gmail.com)

MYYNTINÄYTTELY
Minskin Pyhän Elisabetin luostarin myynti-
näyttely vierailee seurakunnassa 11.–12.3. 
Seuraa ilmoituksia!

Kiitos
Kiitän arkkipiispa Leoa ja 

isä Jaakko Vainiota saamastani 
Pyhän Karitsan Ritarikunnan

Ritarimerkistä.

Marja Patronen
Rovaniemi

Rovaniemen tiistaiseuran toiminta on avointa kaikille. Tiistaiseura toimii yhteistyössä seurakunnan 
kanssa, ja sen toimintaan kuuluu mm. kirkkokahvien ja diakoniatyön tapahtumien järjestämistä.
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Ortodoksinen katekumeenikerho 
alkaa helmikuussa Utsjoella

Kerho on tarkoitettu kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille ja 
ortodokseille, jotka haluavat syventää tietämystään omasta uskosta. 

Lapin ortodoksisen seurakunnan pappi, isä Rauno Pietarinen ja 
kanttori Anneli Pietarinen kertovat ortodoksisen uskon perusasioita. 

Aluksi toimitamme yhdessä lyhyen ehtoopalveluksen. Alustuksen 
jälkeen keskustelemme illan aiheesta. Luemme kirjallisuutta 

tapaamisten välillä. Kokoonnumme Utsjoen Eränkävijöiden majalla, 
Tenontie 393, Utsjoki. Tervetuloa!

ma 20.2 klo 18–19.30
ma 13.3 klo 18–19.30
ti 18.4. klo 18–19.30

Sana katekumeeni tarkoittaa ”opetettava” ja katekeetta tarkoittaa ”opettaja”.  
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OULUN SEURAKUNTA

Oulun ortodoksinen seurakunta
Torikatu 74, 90120 Oulu
p. 044 511 5741
oulu@ort.fi

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12.

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä, 
p. 0206 100 203 
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14), 
keskusrekisteri@ort.fi

Kirkkoherra Marko Patronen, 
p. 044 5115 742

Pappi Tuukka Rantanen, 
p. 044 5115 744 

Kanttori Juhani Matsi, 
p. 044 5115 743

Kanttori Helena Matsi, 
p. 044 5115 748

Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko, 
p. 044 5115 745

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat:
kirkkoherra Marko Patronen 
27.3.–2.4.2017
pappi Tuukka Rantanen
6.–12.3.2017
kanttori Juhani Matsi
6.–12.3.2017
kanttori Helena Matsi
27.3.–2.4.2017 

Diakoninen vapaaehtoistyö

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  

Kirjoitin Paimen-Sanomat 3/2016 kirkkoherran palstalla diakoniasta, lähimmäi-
sen palvelemisesta. Mainitsin tuolloin, että Oulun ortodoksiselle seurakunnalle 
on laadittu Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä ”Diakonia-
työ Oulun ortodoksisessa seurakunnassa – Vapaaehtoisen diakoniatyön kehittä-
missuunnitelma”. Opinnäytetyön ovat tehneet sosionomit Minna Honkanen ja 
Marja Tervahauta.

Tuota suunnitelmaa on alettu panna täytäntöön seu-
rakunnassamme. Ensimmäinen askel suunnitelmassa on 
ollut maksuttoman diakonia-aamiaisen järjestäminen 
Oulun seurakuntasalissa torstaiaamuisin. Aamiaistarjoi-
lu on aloitettu joulukuussa 2016.

Aamiainen alkaa aina rukoushetkellä, jonka lopus-
sa siunataan pöydän antimet. Aamiaista tarjoillaan klo 
9–10.30. Ateria on maksuton ja kaikille avoin. Mitään 
velvoitteita ei aamiaiseen osallistumiseen liity. 

Pappi on aina läsnä ainakin tilaisuuden alkuvaihees-
sa ja nauttii aamupalaa yhdessä muiden kanssa. Aamiai-
sen valmistavat tällä haavaa seitsemän hengen vapaaeh-
toisryhmä, joka on jaettu parin hengen tiimeiksi. 

Aamiaistarjoilun ajankohta on koordinoitu Oulun 
ydinkeskustan muiden kristillisten seurakuntien, erityi-
sesti tuomiokirkkoseurakunnan ja vapaakirkon kanssa. Kukin taho mainostaa 
toinen toistensa diakoniatoimintaa. Tällä tavalla olemme voineet kehittää uuden 
ekumeenisen yhteistyön muodon.

Järjestelyiden osalta kaikki on toiminut hyvin. Aamiaisilla on käynyt keski-
määrin hieman alle kolmekymmentä henkilöä. Aamiaistarjoilu olisi mahdollista 
järjestää isommallekin joukolle, mutta tämä on uusi, vasta vakiintumassa oleva 
käytäntö, ja vie aikansa ennen kuin sana kiirii Oulun keskustan alueella.

Toivomme, että myös oman seurakuntamme jäseniä voisi yhä enemmän osal-
listua joko keittiötyöhön tai tulla mukaan aamiaiselle. Jos Sinulla on mahdollisuus 
tulla torstaina seurakuntaan aamupalalle, tuo ystäväsi mukanasi.

Seuraava vaihe diakoniasuunnitelmassa on ystäväpalvelun kehittäminen. 
Siinäkin olemme ottaneet askelia eteenpäin. Siihen liittyen pidimme sosionomi 
Marja Tervahaudan johdolla koulutuspäivän Oulun seurakuntasalissa 21. tammi-
kuuta 2017. Sen työn hedelmistä kerron tulevaisuudessa.

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte 
minulle juotavaa […] Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa.” (Matt. 
25:35–36)

Siunauksen toivotuksin,

Marko Patronen

kirkkoherra
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OULUN SEURAKUNTA  

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

OULU 

PYHÄN KOLMINAISUUDEN 
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745

ke  22.2. klo 18 ehtoopalvelus
to  23.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  25.2. klo 18 vigilia
su  26.2. klo 10 liturgia
su  26.2. klo 18 sovintosunnuntain 
 suuri ehtoopalvelus
ma 27.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ti  28.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke  1.3. klo 18 suuri katumuskanoni
to  2.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ke  8.3. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia
(pe-su 3.–5.3. ei jumalanpalveluksia 
Oulun srk:ssa; papisto ja kanttorit 
hiippakuntapäivillä Kajaanissa) 
la  11.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus, 
 Karjalan liiton hengelliset päivät
su  12.3. klo 10 liturgia, Karjalan liiton 
 ekumeeniset hengelliset päivät
ke  15.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  16.3. klo 18 ehtoopalvelus
la  18.3. klo 18 vigilia
su  19.3. klo 10 liturgia
ke  22.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  23.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe  24.3. klo 18 vigilia

la  25.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
 ilmestys, ONL:n vuosikokous Oulussa,  
 lasten ja nuortentapahtuma 
 seurakuntasalissa
la  25.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus
su  26.3. klo 10 liturgia, 
 munkki Damaskinoksen esitelmä 
 paastokilvoittelusta Athosvuorella 
 jumalanpalveluksen ja yhteisen 
 lounaan jälkeen
ke  29.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  30.3. klo 9 suuri katumuskanoni
to  30.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe–la 31.3.-1.4. 
 Sooli ry:n kevätpäivät
pe  30.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la  1.4. klo 18 vigilia
su  2.4. klo 10 liturgia
ke  5.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  6.4. klo 18 ehtoopalvelus
la  8.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai,  
 mirhavoitelun sakramentti 
 katekumeeneille
la  8.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
 siunaaminen
su  9.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai,   
 Herran ratsastaminen Jerusalemiin
ke  12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelun   
 sakramentti
to  13.4. klo 10 suuri ehtoopalvelus ja
 liturgia, ehtoollisen asettamisen   
 muisto

to  13.4. klo 18 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen   
 kärsimyksistä
pe  14.4. klo 11 suuri ehtoopalvelus,   
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
pe  14.4. klo 18 suuren lauantain   
 aamupalvelus ja ristisaatto
la  15.4. klo 9 suuren lauantain   
 ehtoopalvelus ja liturgia
la  15.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  15.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su  16.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen 
su  16.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus
ma 17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 lasten pääsiäinen
ke  19.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,   
 koululaiset
la  22.4. klo 18 vigilia
su  23.4. klo 10 liturgia
ke  3.5. klo 18 ehtoopalvelus 
to  4.5.klo 18 ehtoopalvelus
ke  10.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  11.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  13.5. klo 18 vigilia
su  14.5. klo 10 liturgia
ke  17.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  18.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  20.5. klo 18 vigilia
su  21.5. klo 10 liturgia 
ke  24.5. klo 18 vigilia
to  25.5. klo 10 liturgia, helatorstai,   
 Kristuksen taivaaseen astuminen 
la  27.5. klo 18 vigilia
su  28.5. klo 10 liturgia
ke  31.5.klo 18 ehtoopalvelus
to  1.6. klo 18 ehtoopalvelus
pe  2.6. klo 18 hautausmaapraasniekka   
 Oulujoen hautausmaan ortodoksisella  
 osastolla
la  3.6. klo18 vigilia
su  4.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,   
 helluntai, katedraalin temppelijuhla
ma 5.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä 

MUHOS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

la  11.3. klo 10 liturgia
su  2.4. klo 14 ekumeeninen paastoateria  
 Muhoksen ev. lut. seurakuntatalossa   
 (Kirkkotie 32, Muhos)Koululaisliturgia Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa..
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ti  11.4. klo 18 ennen pyhitettyjen   
 lahjojen liturgia
pe  19.5. klo 10 liturgia
la  3.6. klo 13 ekumeeninen    
 hautausmaapraasniekka Muhoksen   
 hautausmaalla

HAUKIPUDAS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TOIMITUSKAPPELI 
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054

pe  17.2. klo 10 liturgia
la  18.3. klo 10 liturgia
ma 10.4. klo 18 ennen pyhitettyjen   
 lahjojen liturgia
pe  2.6. klo 10 liturgia

KEMI

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052    

ke  22.2. klo18 ehtoopalvelus
su  26.2. klo 14 sovintosunnuntain suuri   
 ehtoopalvelus
ti  28.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke  8.3. klo 18 ehtoopalvelus
su  19.3. klo 10 liturgia
ke  22.3. klo 18 ennen pyhitettyjen   
 lahjojen liturgia
ke  5.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
la  8.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus,   
 virpovitsojen siunaaminen
su  9.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai,   
 Herran ratsastaminen Jerusalemiin
pe  14.4. klo 9 aamupalvelus, 12   
 evankeliumia Kristuksen kärsimyksistä

pe  14.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus,   
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
la  15.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  15.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su  16.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
pe  21.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,   
 koululaiset
ke  3.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  13.5. klo 10 liturgia

TORNIO

APOSTOLIEN PIETARIN JA 
PAAVALIN KIRKKO
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995

su  26.2. klo 10 liturgia
to  2.3. klo 18 suuri katumuskanoni
pe  17.3. klo 18 ennen pyhitettyjen   
 lahjojen liturgia
to  13.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 ehtoollisen asettamisen muisto
la  15.4. klo 15 suuren lauantain   
 ehtoopalvelus ja liturgia
su  21.5. klo 10 liturgia

VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

ma 27.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ma 10.4.klo 18 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia
la  6.5. klo 18 vigilia
su  7.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 motoristikirkko, Vihannin tiistaiseuran  
 35-vuotisjuhla

RAAHE

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
TEMPPELIINKÄYMISEN 
RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316

ke  1.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ti  11.4. klo 18 ennen pyhitettyjen   
 lahjojen liturgia
to  25.5. klo 10 liturgia, helatorstai,   
 Kristuksen taivaaseenastuminen

TERVOLAN VAREJOKI

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445

pe  14.4. klo 16 suuren lauantain   
 aamupalvelus ja ristisaatto
su  7.5. klo 9 liturgia, 
 Merilapin lastenleirin päätös
ma 15.5. klo 18 akatistos
ti  16.5.klo 18 ehtoopalvelus
ke  17.5. klo 9 liturgia

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALO
(kirkon vieressä)

la  25.2. klo 11 liturgia
pe  7.4. klo 11 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia
pe  9.6. klo 11 liturgia

SOOLI RY:N KEVÄTPÄIVÄT OULUSSA 
30.3.–1.4.
Suomen Ortodoksiset Opettajat ry. järjes-
tää yhdessä Oulun ortodoksisen seurakun-
nan kanssa kevätpäivät Oulun ortodoksi-
sessa seurakuntasalissa (Torikatu 74, Oulu) 
pe–la 30.3.–1.4. Päivien aiheina ovat mm. 
oppilaan sosioemotionaaliset ongelmat 

sekä iPad ja Android-sovellusten käyttö us-
konnonopetuksessa.   

VIRPOVITSATALKOOT OULUSSA 
LAUANTAINA 8.4.
Virpotsatalkoot Lasaruksen lauantaina 
8.4. klo 10 alkavan liturgian ja yhteisen 
lounaan jälkeen klo 12–14. Talkoissa val-

mistetaan virpovitsoja palmusunnuntai-
ta varten. Virpovitsat siunataan talkoiden 
lopuksi noin klo 14. Vitpovitsat voidaan 
myös tuoda siunattavaksi illan vigiliaan 
klo 18. Seurakunta järjestää koristeluma-
teriaalin. 
Lisätietoja www.oosrk.fi ja Oulun ortodok-
sinen seurakunta, p. 044 5115 741. 
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VIRPOVITSATALKOOT KEMISSÄ 
LAUANTAINA 8.4.
Virpovitsatalkoon Kemissä Lasaruksen 
lauantaina 8.4. klo 15 alkaen. Seurakunta 
järjestää koristelumateriaalin. Virpovitsat 
siunataan suuressa ehtoopalveluksessa 
klo 18. Lisätietoja www.oosrk.fi ja kanttori 
Helena Matsi, p. 044 5115 748. 

LASTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA 
MA 10.4. 
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja yh-
teinen lounas. Tiedustelut: Oulun ortodok-
sinen seurakunta, p. 044 5115741.

KOULULAISTEN PÄÄSIÄINEN 
OULUSSA KESKIVIIKKONA 12.4. JA 
KEMISSÄ PERJANTAINA 14.4.
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja 
yhteinen lounas. Tiedustelut: Oulun orto-
doksinen seurakunta, p. 044 5115 741 / 
kanttori Helena Matsi, p. 044 5115 748. 

OULUN SEURAKUNNAN 
VARTTUNEEN VÄEN VIRKISTYSLEIRI 
TERVOLASSA MA-KE 15.-17.5.
Paikka: Törmävaaran leirikeskus (Leiritie 
11, Tervola; sijaitsee Varejoen ortodoksisen 
rukoushuoneen lähellä).
Tapahtuma on tarkoitettu 65 vuotta 
täyttäneille ja liikkumiskykyisille Oulun 
ortodoksisen seurakunnan jäsenille. Vir-
kistystapahtuman hinta on 50 € / hlö ja se 
sisältää matkat Oulusta ja Haukiputaalta, 
pysähdys Kemin ort. kirkolla, majoittu-
misen leirikeskuksessa, täyden ylöspidon 

sekä ohjelman. Maksu kerätään paikan-
päällä. Tapahtuman teemana on hengelli-
nen elämä osana kokonaisvaltaista hyvää 
elämää. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
5.5. mennessä Oulun ortodoksinen seu-
rakunta, p. 044 5115 741 tai oulu@ort.fi.  
Tervetuloa mukaan!

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Raamattupiiri kokoontuu tiistaisin klo 18-
20.30 7.3., 18.4. ja 25.4. Oulun seurakunta-
keskuksen kerhohuoneessa (Torikatu 74, 
Oulu), vetäjänä Jukka Mäntymäki, 
p. 040 410 2882.  

MAISTAKAA JA KATSOKAA, 
KUINKA HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja ker-
taava keskustelu- ja opetusillat pidetään 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74, Oulu) tiistaisin 21.2., 21.3, 4.4., 2.5. ja 
9.5. klo 18.–20.30. Vetäjänä Jukka Mänty-
mäki, p. 040 410 2882. 

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74) klo 10-10.45. Ohjelmassa on ohjattua 
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. 
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja 
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdes-
sä vanhempien kanssa. Kevään viimeinen 
kerho su 28.5.
Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com 

KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää otetaan 
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään 
jokaiselle kiinnostuneelle!
Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunte-
ja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei 
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulami-
nen vaatii.
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalan-
palvelusmusiikkiin ja tänä vuonna harjoit-
telemme  erityisesti pääsiäisyön lauluja.
Katedraalikuoro harjoittelee torstaisin 
klo 17.00–19.00 seurakuntasalilla 
(Torikatu 74, Oulu). Ota rohkeasti yhteyt-
tä: kanttori Juhani Matsi, 
puh. 044 5115743, juhani.matsi@ort.fi

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 12.00–13.30 Oulun seurakuntasalissa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Kirkko-
laulupiirissä lauletaan yksiäänisesti kirkko-
veisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien lauluja 

ja kansanlauluja. Kokoontumispäivät kevät-
kaudella 2017: 
22.2., 1.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 3.5., 24.5., 
31.5.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan lau-
lamisen ilo!
 
LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.45 kerhohuoneessa. Kuorossa lau-
letaan helppoja kirkkolauluja ja lastenlaulu-
ja. Lastenkuoroa johtaa kanttori Helena Mat-
si, puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi
Teudor-karhu ja Helena toivottavat kaikki 
lapset mukaan kivaan toimintaan!

LUKIJAKERHO
Haluaisitko toimia lukijan tehtävissä juma-
lanpalveluksissa? Tervetuloa harjoittele-
maan jumalanpalveluksien lukijan tehtäviä! 
Saat opetusta äänenkäyttöön, resitointiin 
ja käymme läpi ehtoopalveluksen kaavaa. 
Opettajana toimii Helena Matsi.
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi 

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakunta-
salissa (Lehtokatu 31) joka toinen keskiviik-
ko klo 16 aina kun Kemisssä toimitetaan 
ehtoopalvelus: 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 3.5., 
17.5. Kanttori Helenan ja Teudor-karhun yh-
teinen puhelinnumero on 044 5115748 ja 
sähköposti helena.matsi@ort.fi

HALUATKO OHJAAJAKSI LEIREILLE?
Oulun ortodoksinen seurakunta hakee ke-
vään ja kesän leireille ohjaajia. Ohjaajan tu-
lee olla vähintään 15-vuotias ja mielellään 
kristinoppileirin käynyt. 
Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinohjaajakou-
lutus tai koulutukseen tulee osallistua tämän 
kevään aikana. Tietoja koulutuksesta saa 
ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seurakunnas-
ta. Seurakunta maksaa ensimmäistä kertaa 
kurssille osallistuvien osallistumismaksun. 
Ohjaajat valitaan ensisijaisesti Oulun orto-
doksisen seurakunnan alueen hakijoista. 
Lisätietoja: oulu@ort.fi / 044 5115 741.
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3. men-
nessä sähköpostitse oulu@ort.fi tai osoit-
teeseen: Oulun ortodoksinen seurakunta, 
Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen merkintä 
«ohjaaja». 

LASTENLEIRI TERVOLASSA 5.–7.5.
Merilapin alueen 7–15-vuotiaille lapsille 
järjestetään perinteinen viikonloppuleiri, 
ohjelmassa mm. leikkejä, liturgia, syömistä 
ja ulkoilua.

KONSERTTI – 
PAASTOSTA PÄÄSIÄISEEN

Oulun katedraalissa (Torikatu 74)
Torstaina 6.4.2017 klo 19.00–20.00

Ohjelmassa kauneimmat 
ortodoksiset veisut paasto- ja 

pääsiäisajalta

Esiintyy Oulun katedraalikuoro
Johtaa kanttori Juhani Matsi

Kirkkoon on vapaa pääsy
Ohjelma 10 euroa

TERVETULOA!
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Leiri alkaa perjantaina 5.5. klo 16 Törmä-
vaaran leirikeskuksessa (Leiritie 11, Tervo-
la), ja päättyy sunnuntaina 7.5. klo 13.
Ilmoittautumiset kanttori Helena Matsille 
helena.matsi@ort.fi  / 044 5115 748 viimeis-
tään 31.3. mennessä. Leirimaksu 15 euroa.

LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA 5.–9.6.
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (2004-
2009 syntyneille) 5.–9.6. (ma-pe) seurakun-
takeskuksessa (Torikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja tehdään 
muuta mukavaa yhdessä sekä osallistutaan 

lyhyisiin rukoushetkiin ja opetustuokioihin.
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja 
kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakun-
nan nuoria.
Leiripäivien aikana osallistujille tarjotaan 
ateria ja välipala. Leirin hinta on seurakun-
nan jäsenille 25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 
oulu@ort.fi  / 044 5115 741.
 
DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo 

Lasten  
nuorten päivä

lauantaina 25.3. 
klo 12-15
Oulun ortodoksisessa 
seurakunnassa,
Torikatu 74

OHJELMASSA
 #Mysteerihuone  #Satutuokioita  
#Askartelua  #Tube-työpaja [yli 10-vuotiaille]
 #Ruokailu [klo 14:30, maksuton]

Nyt rohkiasti mukkaan, tervetuloa!

Päivän tarjoavat:

Oulun ortodoksinen seurakunta +

     Lisäksi ONL ry:n vuosikokous klo 15, tervetuloa.

Lasten  

 

 

 
Vihannin Tiistaiseuran 

35-vuotisjuhla 

La 6.5. klo 18 vigilia 

Iltakahvi /tee 

Ohjelmaa 

 

Su 7.5. klo 10 Juhlaliturgia, vedenpyhitys 
motoristikirkko 

Ruokailu ja täytekakkukahvit 

Juhlissa mukana 

PSHV:n toiminnanjohtaja isä Sergius 
Colliander  

TERVETULOA! 

 

Muistamiset tilille Vihannin Ortodoksinen tiistaiseura 

OP FI10 5516 0240 0194 02 	

 

 

 
Vihannin Tiistaiseuran 

35-vuotisjuhla 

La 6.5. klo 18 vigilia 

Iltakahvi /tee 

Ohjelmaa 

 

Su 7.5. klo 10 Juhlaliturgia, vedenpyhitys 
motoristikirkko 

Ruokailu ja täytekakkukahvit 

Juhlissa mukana 

PSHV:n toiminnanjohtaja isä Sergius 
Colliander  

TERVETULOA! 

 

Muistamiset tilille Vihannin Ortodoksinen tiistaiseura 

OP FI10 5516 0240 0194 02 	

Marja Tervahauta koulutti seurakunnan diakonisen työn vapaaehtoisia 21.1.
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9.00–10:30. Aamiainen on maksuton. Läm-
pimästi tervetuloa!
HUOM! Diakonia-aamiaista ei järjestetä 
hiihtolomaviikon torstaina 9.3., suurena 
torstaina (kiirastorstai) 13.4., kirkkaan vii-
kon torstaina 20.4.
Aamiaiset jatkuvat kevätkaudella to 
25.5.2017 saakka.
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi 
seurakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti 
yhteyttä. Lisätiedot: p. 044 5115 742, 
marko.patronen@ort.fi  

KEMPELEEN TIISTAISEURAN 
KEVÄT 2017
Tiistaiseuran vuosikokous tiistaina 
28.2.2017 klo 18.30 Heljä Rahikkalan 
kodissa (Kokkokankaantie 125).
Muut kevään toimintaillat: 
• Keskiviikkona 22.3. klo 18.30 
 Meeri ja Pekka Joensuulla (Ollakantie 

16)
• Tiistaina 25.4. klo 18.30 
 Raija Siniaallon kodissa (Ajurinpiha 4 A 

3)
• Tiistaina 30.5. klo 18.30 
 Raija Ilorinteen ja Alpo Kukkolan kodissa 

(Ristisuontie 13)
Tervetuloa! Lisätietoja: 
pj Heljä Rahikkala, puh. 040 5181 071 tai 
helja.rahikkala@gmail.com.
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Kanttori Helena Matsia muistettiin 30-vuoti-
sen työuran johdosta Oulun seurakunnassa 
6.1.2017. Monia armorikkaita vuosia!  
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OULUN SEURAKUNTA 

 

MARTINNIEMEN TIISTAISEURA 
kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen 
p. 040 725 5535 

MERI-LAPIN TIISTAISEURA 
kokoontuu ma 6.3. klo 15 Vuosikokous, ma 
3.4. klo 15 Virpovitsatalkoot, ti 11.4. klo 19 
Faure, Requem, Kemin kaup.orkesteri Ke-
min lut. kirkko, ma 8.5. klo 15 Liikuntaneu-
vontaa ikäihmisille. Lisätietoja pj. 
Kerttu Junnonen, puh.050-3556580. 
kerttu.junnonen@gmail.com

OULUN TIISTAISEURA 
to 23.2. Heinäpään eläkeläispiirin vieraaksi 
klo 10.30 Heinäpään ev.lut. seurakuntata-
lolle, ti 28.2 Paastokorppu- ja teetarjoilu., la 
11.3. Karjalan Liiton valtakunnallisten eku-
meenisten hengellisten päivien ohjelmal-
linen teeilta klo 19 ti 14.3. Vuosikokous., ti 
28.3. PSHV:n ”Rukous” - teema jatkuu, ti 18.4., 
ti 9.5., ti 23.5. Lisätietoja, pj. Ahti Pyörnilä, 
ahti.pyornila@saunalahti.fi, p. 050 3826 669

RAAHEN TIISTAISEURA 
kokoontuu Raahen rukoushuoneella (Bra-
henkatu 2), katso tarkemmat kokoontu-
misajat www.oosrk.fi Lisätietoja pj. 
Lea Kuusirati p. 0400 205 942.

KIRJALLISUUSPIIRI
Oulun ortodoksisen seurakunnan kirjal-
lisuuspiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 
18.00 ehtoopalveluksen jälkeen Oulun 
seurakuntasalilla (Torikatu 74) seuraavasti:
•  ke 15.3. Serafim Seppälä: «Taivaalliset 

voimat – Enkelit varhaiskristillisyydessä 
ja juutalaisuudessa»

• ke 10.5. Anton Tšehov: «Valitut novellit» 
(maaliskuun kokoontumisessa valitaan 
muutama tietty novelli jotka kokoelmas-
ta luetaan)

Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustele-
maan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen.
tuukka.rantanen@ort.fi 

Metropoliitta Elia historiallisella vierailulla 
vanhoillislestadiolaisten keskuspaikassa
Metropoliitta Elia ja kirkkoherra Marko 
Patronen vierailivat Suomen Rauhanyhdis-
tysten Keskusyhdistys ry:n tiloissa Oulussa 
17. marraskuuta 2016. Ortodoksiset vieraat 
vastaanotti rauhanyhdistysliikkeen johto-

kunnan puheenjohtaja Viljo Juntunen 
yhdessä varapuheenjohtajien Valde Palolan 
ja Matti Taskilan sekä pääsihteeri Juha 
Karivaaran kanssa. Yhteisen lounaan 
aikana vieraille esiteltiin rauhanyhdistysten 

toimintaa monipuolisesti. Lisäksi käytiin 
avointa ja rakentavaa keskustelua orto-
doksien ja vanhoillislestadiolaisten rin-
nakkaiselosta, sen toinen toisiaan rikastut-
tavista piirteistä kuin myös kipupisteistä.
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Joulupukki ilahdutti isoja ja pieniä Kemissä 12.12. 
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Kyläjuhla Varejoen koululla praasniekkaliturgian jälkeen. 

Metropo-
liitta Elia 
toimitti 
Varejoen 
tsasounan 
praasniek-
kaliturgian 
joulu-
kuussa. 

Lapsikuoro joulukuussa Oulun seurakuntasalilla. 
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Lapset esittivät venäläisiä joululauluja Torniossa Natalia Koivurovan johdolla 
liturgian jälkeen 7.1. 
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Oulunseudun ikonimaalarit on toiminut seurakunnan yhteydessä jo 40 vuotta. Juhlan yhteydessä pyhitettiin uusimmat ikonit. 

Raahen tiis-
taiseuran 
35-vuotisjuhla 
20.–21.11.2016. 
Myös rukous-
huoneen 
toiminnasta tuli 
tänä syksynä 
täyteen 15 
vuotta. 
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VAASAN SEURAKUNTA   

VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Koulukatu 45
65100 VAASA
www.ortvaasa.fi
vaasa@ort.fi

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
keskiviikkoisin klo 11–14.

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä 
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14), 
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi

Andrei Sõtšov,  kirkkoherran 
toimen sijainen 1.1.2017 alkaen
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi

Laura Aho, kanttori 
p. 040 5698 304
laura.aho@ort.fi

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Paastokevät on tullut! 

Olemme lähestymässä pääsiäistä edeltävää suurta 
paastoa. 40 päivän paasto on aika, jolloin etsitään 
merkitystä: ammattimme merkitystä kutsumuksena, 
suhteittemme merkitystä toisiin ihmisiin, ystävyy-
den merkitystä, vastuun merkitystä. Paasto kannus-
taa meitä ottamaan oman elämämme vakavasti ja 
aidosti, katsomaan ja ajattelemaan uudelleen suh-
dettamme Jumalaan, toisiimme ja ympäristöömme. 
Meidän on siis paneuduttava olennaiseen.

Usein kirkon perustöissä näyttää olevan taipu-
mus keskittyä ”ulkotelineisiin”: rakenteisiin, hallin-
toon ja hankkeisiin, strategioihin ja suunnitelmiin. 
Kaikki tämä on toki tärkeätä, sillä seurakunnan ta-
lous ja suhteet on pidettävä kunnossa. Tulossa ovat 
neuvoston ja valtuuston kokoukset, joissa käsitellään 
tilinpäätöstä ja vuosikertomusta. Käynnistymässä on 
esteettömyyskartoitus Vaasan pyhäkölle. Silti uskomus, että kun ”ulkonaiset” asiat 
ovat kohdallaan, niin sitten ehditään keskittyä myös sisäiseen ja olennaiseen, voi 
johtaa joskus harhaan.

Sen vuoksi kirkko kutsuu meitä suuren paaston aikana ajattelemaan uudelleen 
”ulkonaisten” ja ”sisäisten” asioiden välistä hengellistä suhdetta. Pidättäytymällä 
ruoasta me tavoitamme sen suloisuuden ja opimme jälleen ottamaan sen vastaan 
Jumalalta ilolla ja kiitollisuudella. Vähentämällä huvituksia ja pintapuolista seu-
rustelua löydämme ihmissuhteiden, ihmisen työn ja taiteen perimmäisen arvon. 
Paaston sisältö ei ole vain fyysisessä pidättäytymisessä eikä moraalisessa ryhdis-
täytymisessä. Paasto on myös puhdistamisen ja ykseyden löytämisen aikaa. Tätä 
ajatusta korostaa sovintosunnuntaita edeltävän keskiviikon ehtoopalveluksen 
kaunis kirkkoveisu:

“Paastokevät on tullut! Katumuksen valo! Veljet, puhdistautukaamme kaikes-
ta pahasta, huutaen Elämänantajalle: Kunnia olkoon Sinulle, oi ihmisiä rakastava.”

Olkoon siis lähestyvä suuri paasto meille kirkastumisen, sovinnon, elämän ju-
malallisen merkityksen ja pyhän syvyyden löytämisen aikaa ja vieköön se meidät 
kohti pääsiäisen mysteeriä. 

Andrei Sõtšov
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VAASAN SEURAKUNTA   

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Kari Leino
p. 040 8744 240

Su  26.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
Su  26.2. klo 18 ehtoopalvelus, 
 sovintosunnuntai
Ma 27.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Ti  28.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Ke  1.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
To  2.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
La  4.3. klo 18 ehtoopalvelus
Su  5.3. klo 10 hetkipalvelus, 
 ortodoksisuuden sunnuntai
Ke  8.3. klo 18 EPL
La  11.3. klo 18 vigilia
Su  12.3. klo 10 liturgia, 
 Gregorios Palamaksen sunnuntai
Ke  15.3. klo 18 EPL
La  18.3. klo 18 vigilia
Su  19.3. klo 10 hetkipalvelus, 
 ristinkumartamisen sunnuntai
Pe  24.3. klo 18 ehtoopalvelus
La  25.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,   
 Neitsyt Marian ilmestysjuhla
Su  26.3. klo 10 hetkipalvelus, 
 Johannes Siinailainen
Ke  29.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
La  1.4. klo 18 Vigilia
Su  2.4. klo 10 hetkipalvleus, 
 Maria Egyptiläinen
Ke  5.4. klo 18 EPL
La  8.4. klo 18 vigilia
Su  9.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
Ti  11.4. klo 9 aamupalvelus, suuri tiistai
Ke  12.4. klo 9 aamupalvelus, 
 suuri keskiviikko
Ke 12.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
To  13.4. klo 9 aamupalvelus, suuri torsai
To  13.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 ehtoollisenasettamisen muisto
Pe  14.4. klo 9 aamupalvelus ja 
 12-kärsimysevankeliumia
Pe  14.4. klo 14 ehtoopalvelus, 
 ristiltä alasotto
Pe  14.4. klo 18 aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  15.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 suuri lauantai

La  15.4. klo 23.30 pääsiäisyön   
 jumalanpalvelus
Su  16.4. klo 16 ehtoopalvelus
Ma 17.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Ke  19.4. ehtoopalvelus
La  22.4. klo 18 vigilia
Su  23.4. klo 10 hetkipalvelus, 
 Tuomaan sunnuntai

 

KOKKOLA

PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö,
p. 040 668 29 94

Ti  28.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Pe  17.3. klo 18 EPL
Su 26.3. klo 10 liturgia, 
 Johannes Siinailainen
Ma 10.4. klo 18 EPL, suuri maanantai
To  20.4. klo 10 liturgia, kirkas torstai

PIETARSAARI

PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik
p. 050 593 9148

Su  19.3. klo 10 liturgia, 
 ristinkumartamisen sunnuntai
La  8.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Ritva Pajula 
p. 050 5690 488

To  2.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Pe  10.3. klo 18 EPL
Su  2.4. klo 10 liturgia, Maria Egyptiläinen
Ti  11.4. klo 18 EPL
Ke  19.4. klo 10 liturgia, kirkas keskiviikko

KAUHAJOKI

KAUHAJOEN EV.LUT. SRK:N 
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1

Ke  22.3. klo 18 EPL

SEINÄJOKI

SEINÄJOEN ORT. RUKOUSHUONE
isännöitsijä Anja Anttila
puh. 040 545 68 55
Päivölänkatu 32, Seinäjoki

To  23.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri (Pyhät ihmiset)
To  9.3. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri (Mitä ajatella kirkosta)
To  23.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus  
 (ensiksi alustus aiheesta)
Pe  31.3. klo 18 EPL
To  6.4. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri
To  20.4. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri
Su  23.4. klo 10 liturgia, 
 Tuomaan sunnuntai
To  4.5. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri
To  18.5. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus

Ekumeeninen ristisaatto 18.1. Vaasassa.

Kuva: Laura Aho
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

Uutta lukijaa opastetaan Vaasan kirkossa, ku-
vassa Aadam ja Laura Aho.

VIRPOVITSOJEN SIUNAUS, 
KOKKOLA, SU 26.3.2017 
Jos haluat tehdä itse virpovitsoja Palmu-
sunnuntaita varten, voit tuoda vitsat siu-
nattavaksi Johannes Siinailaisen liturgiaan 
26.3. klo 10 alkaen. Vitsat siunataan liturgi-
an lopussa.

VIRPOVITSATALKOOT, 
LAPUA, KE 29.3.2017
Tule tekemään yhdessä virpovitsoja. Tal-
koot pidetään Irja Haapalan kotona (os. 
Kärrysola 3, Kauhava) klo 18 alkaen. Omat 
vitsat ja kukantekotarpeet mukaan. Virpo-
vitsat siunataan liturgiassa su 2.4.

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKON 
SIIVOUSTALKOOT SU 2.4.2017
Pyhän Nikolaoksen kirkko siivotaan su 
2.4. talkoovoimin. Näin valmistaudum-
me yhdessä ottamaan vastaan Kristuksen 
ylösnousemuksen suuren ilon. Siivoustal-
koot alkavat hetkipalveluksella klo 10. Kah-
vitarjoilu. 

VIRPOVITSATALKOOT, 
VAASA, LA 8.4.2017
Tule tekemään yhdessä virpovitsoja. Tal-
koot pidetään la 8.4. klo 15-17 seurakun-
tasalilla os. Koulukatu 45. Seurakunta tuo 
vitsat ja kukantekotarpeet. Virpovitsat 
siunataan klo 18 alkavassa Palmusunnun-
tain vigiliassa.

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ 
PÄÄSIÄISENÄ 2017
Suurella viikolla (10.-15.4.) pyhän Nikolaok-
sen kirkossa on monia jumalanpalveluksia. 

Jos haluat auttaa seurakuntaa, ilmoittau-
du vapaaehtoiseksi siivoojaksi, joka siistii 
kirkon jumalanpalveluksen jälkeen. Voit 
ilmoittautua siistimään vain yhden pal-
veluksen jälkeen tai niin monen kuin itse 
katsot parhaaksi. Ilmoittautua voi kantto-
ri-Lauralle 0206 100 497.

PASHANTEKOTALKOOT TO 13.4.2017
Tule tekemään yhdessä pashaa seura-
kunnan pääsiäisjuhlaan. Pashanteko aloi-
tetaan to 13.4. klo 12 srk-salilla (os. Kou-
lukatu 45, Vaasa). Lisätietoja antaa Reija 
Haavisto puh. 0400 777 618.

LASTEN PÄÄSIÄISJUHLA 17.4.2017
Tulkaa juhlistamaan koko perheen voimin 
Kristuksen riemua täynnä olevaa ylösnou-
semusjuhlaa. Juhla alkaa klo 10 Ylösnou-
semus-liturgialla ja ristisaatolla. Liturgian 
jälkeen syömme maittavan juhlalounaan. 
Kaikki, isot ja pienet, nuoret sekä vanhat, 
tulkaa riemulla mukaan.

KEVÄTMYYJÄISET 6.5.2017
Olemme jälleen toteuttamassa kevätmyy-
jäisiä seurakuntasalilla la 6.5. Jos sinulla 
on kyky luoda maittavia kakkuja, kutoa 
kauniita sukkia tai luodia karjalanpiira-
koita niin ottaisimme niitä mielellämme 
myyntiin. Toki voit keksiä myös jotain ihan 
uutta itsesi tekemää myytävää. Muista lei-
pomuksiin laittaa tuoteseloste. Tuotteita 
otetaan vastaan aina lauantaihin 6.5. 
klo 10 asti. Jos sinulla on kysyttävää, ota 
yhteyttä Reija Haavistoon 
puh. 0400 777 618 . 

Kuva: Pirjo Leino

Ohjaajahaku 1.–31.3.2017

Vaasan ja Lapin seurakuntien yhteiselle 
kriparille haetaan ohjaajia. Leiri järjestetään 
26.6.-2.7.2017. Ohjaajan tulee olla väh. 2001 
syntynyt, mielellään ONL:n leirinohjaaja-
kurssin käynyt. Ohjaajalta vaaditaan innos-
tusta, leikkimielisyyttä, ahkeruutta ja valmi-
utta toimia annettujen ohjeitten mukaan. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus leirin 
johtajalle Lauralle sähköpostitse laura.
aho@ort.fi. Kerro hakemuksessasi  itses-
täsi (mm. nimi, ikä, asuinpaikka) harras-
tuksistasi, mahdollisista kursseista mitä 
olet käynyt (esim. EA 1) ja se miksi juuri 
sinut tulisi valita ohjaajaksi leirille. 

Hakuaika on 1.–31.3. Hakuajan jälkeen 
tulleita hakemuksia ei käsitellä. Valinta 
suoritetaan huhtikuun alussa. Kaikille 
hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
sähköpostitse onko heitä valittu ohjaa-
jaksi vai ei. Lisätietoja ohjaajahausta voi 
kysellä sähköisesti laura.aho@ort.fi.
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VAASAN SEURAKUNTA  

Pirkko Kivistön 
60-vuotis-juhlakirkko-
kahvit 15.1.

Kokkolan tsasounan 
isännöitsijä Pirkko 
Kivistö 60 vuotta litur-
giassa 15.1.
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Tervetuloa pikalomalle kreikkaan

Zeppelin :
zeppelin@crecian.fi

Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi

Oulu:
crecian@crecian.fi

kirkkokatu 55
08 3111 555

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi

www.riobravo.fi

Ravintola Rio Bravo
Kauppakeskus Zeppelin

zeppelin@riobravo.fi  •  044 - 700 4002

Tervetuloa hauskaan ja rentoon 
meksikolaiseen tunnelmaan!

Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen

 sMBR Oy

Pitkäaikaisella 

kokemuksella mm. :

• perukirjat, 

• perinnönjaot, 

• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU

 Puh. +358 400 693 806

www.heikkikukkonen.com
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Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
Pääsiäistervehdys on ortodoksisen kirkon traditioon liittyvä 
tapa, joka – samoin kuin pääsiäistroparikin – tunnetaan nykyi-
sin laajasti myös muiden kristittyjen parissa. 

Tervehdystä käytetään pääsiäisyöstä aina helatorstaihin 
saakka. Kristus nousi kuolleista! -tervehdykseen vastataan: Toti-
sesti nousi!

Hristos nouzi kuolennoisz – Tovessah nouzi! (karjala)

Kristus är uppstånden – Sannerligen uppstånden! (ruotsi)

Kristâs ka´ggõõđi ja´mmjest! Tuõđi ka´ggõõđi! (koltansaame)

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! (kreikka)

Христос Воскресe! Воистину Воскресe! (venäjä)

HRISTÓS VOSKRÉSE – VOISTINU VOSKRÉSE (kirkkoslaavi)

Kristus on surnuist ülestõusnud! Tõesti ülestõusnud! (viro)

Christ is risen! Risen indeed! (englanti)

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaft ig auferstanden! (saksa)

Christus resurrexit! Resurrexit vere! (latina)

Al-Massiah qaam – Hakkan qaam!  (arabia)

Kristos Tenestwal! Bergit Tenestwal! (amhara)

Hristós diril-Dí! Hakíkatén diril-Dí! (turkki)

Kristus er opstanden! Sandelig Han er Opstanden! (tanska)

Pääsiäistervehdystä kuulee kirkoissa pääsiäisaikana 
monilla kielillä. Tämä heijastelee Kristuksen ylösnousemus-
juhlan koko maailmaa koskevaa luonnetta ja muistuttaa meitä 
samalla siitä, että pelastus on tarkoitettu kaikille kansoille. 

Opettele tänä vuonna vaikka nämä:

Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden! (norja)

Cristo è risorto! È veramente risorto! (italia)

Le Christ est ressuscité! En vérité il est ressuscité! (ranska)

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! (romania)

Cristo ha resucitado! En verdad, ha resucitado! (espanja)

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał! (puola)

Kristur er upprisinn! Sannarlega upprisinn! (islanti)

Cristo Berbistua! Benatan Berbistua! (baski)

Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu! (japani)

QOM MORAN MER QABRO - SHARIRO ITH QOM!  (syyria)

KIMLE MAARAN SHUKHAALE! KIMLE MAARAN 
SHUKHAALE! KIMLE MAARAN SHUKHAALE! 
(aramea / itä-syyria)

Ha Masheeha houh kam! A ken kam! (heprea)
 
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! (unkari)

36  •  PAIMEN-SANOMAT


