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Kiitoksen aiheita
tästä maailmasta

Elämäntavassamme on tapahtunut valtavia muutoksia viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Elämän rytmi on nopeaa, myös muutosten. Omaa aikaamme kuvaa heti-
tässä-ja-nyt-ajattelu: olemme yhteydessä maailmaan ja sen tapahtumiin reaaliajas-
sa ja olemme ajan hermolla miltei koko ajan.

Tiedonvälityksen kautta maailmasta välittyy kuva, joka ei usein ole kovin mairitteleva. 
Uutisten kautta hahmotamme maailmaa, sen ilmiöitä ja tapahtumia. Uskomme tiedonväli-
tykseen on vakaa, luotamme sen objektiivisuuteen. Takana ovat ne ajat jolloin meitä pidet-
tiin uutispimennossa tai jolloin tiedonvälitystä sensuroitiin. 

Kun seuraamme maailman tapahtumia, on helppo ymmärtää ettei se ole eikä koskaan 
tule valmiiksi. Tälläkin hetkellä jossain päin soditaan ja viattomia ihmisiä kuolee ja pako-
laisaallot valtaavat uusia alueita ja maita, koska olosuhteet kotimaassa ovat käyneet sietä-
mättömiksi. Jossain ei ole sananvapautta, uskonnonvapaudesta puhumattakaan. Toisaalla 
sorretaan tyttöjä ja lapset ovat vain työvoimaa. Vammaisille ei anneta ihmisarvoa tai heitä 
saatetaan pitää piilossa, ikään kuin pois meidän ’terveiden’ silmistä. 

Suomessa monet asiat ovat kuitenkin paremmin. Valmistautuessamme ensi vuonna 
koittavaan itsenäisyytemme juhlavuoteen voimme iloita tästä. Tämä ei silti tarkoita sitä ett-
eikö ongelmia olisi – parannettavaa on aina. Mutta jos vertaamme maatamme vaikkapa 
köyhiin kolmannen maailman maihin, meillä on aihetta kiitokseen. Välillä on hyvä muis-
tuttaa itseämme tästä. Saamme olla kiitollisia siitä, että voimme elää itsenäisessä maassa, 
jonka tarkoituksena on antaa jokaiselle kansalaiselle ihmisarvoinen elämä. 

Saamme elää rauhallisessa ja vakaassa maassa, jossa demokratiaa kunnioitetaan. Saam-
me elää maassa, jossa jokaista ihmistä kunnioitetaan. Saamme olla kiitollisia siitä että olem-
me saaneet elää jo pian 100 vuotta itsenäisessä maassa, vaikka hinta itsenäisyydestä on ollut 
kova. 

Saamme elää maassa, jossa lasten oikeuksia kunnioitetaan ja jossa vammaiset saavat 
inhimillisen kohtelun. Saamme olla kiitollisia että elämme maassa, joka ainakin pyrkii huo-
mioimaan heikoimmankin tarpeet eikä jätä ketään täysin vaille tukiverkostoa. 

Helposti pidämme tätä kaikkea itsestäänselvyytenä, mutta sitä se ole. Ihmisarvon puo-
lesta on tehty paljon työtä ja jopa taisteltu ja niiden arvojen varaan nojaa meidän yhteiskun-
tamme ja oikeustajumme. 

Ortodoksikristityn näkökulmasta saamme lisäksi olla kiitollisia siitä että elämme 
maassa, jossa omaa kirkkoamme arvostetaan. Kirkollamme on vahva ja tunnustettu asema 
suomalaisessa yhteiskunnassa hengellisenä vaikuttajana. Pyhän Johannes Krysostomoksen 
liturgiassa luetaan seuraavan rukous esivallan puolesta:

’Anna heille rauha hallita, että mekin viettäisimme rauhallista ja hiljaista elämää kaikes-
sa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.’ 

Juuri tähän meidät on kutsuttu, toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä ”Rakasta Juma-
laa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” eläen rauhallista ja hiljaista elämää (Matteus 
22:37). Meidät on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä ja rakkaudessa toinen toistamme 
palvellen, kunnioittaen ja kiittäen. 

Toinen kirkkovuoden suurimmista juhlista on pian ovella. Kristuksen syntymän ja 
ylösnousemuksen juhlat ovat kiitoksen juhlia. Jouluna kiitämme siitä että Jumala tuli alas 
meidän luoksemme ja otti ihmisen muodon. Pääsiäisen kiitos on siinä, että tämä samainen 
Jumalihminen antoi elämänsä maailman pelastuksen ja iankaikkisen elämän puolesta. 

Vi lever i en värld som är allt annat än färdigt. Vi bombaderas av nyhetsflöd om den ena 
katastrofen efter en annan. Men mitt i allt elände har vi också orsak till att tacka. Vårt land, 
som förbereder sig inför 100 års jubileum, har det i jämförelse med många andra länder 
mycket bättre. Vi lever i ett stabilt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras och 
där vår kyrka har en given plats.

Som bäst förbereder vi oss för jul och julen är i allra högsta grad en fest för oss att vara 
tacksamma. Vi tackar Gud för att Han skickade sin till världen så att den kan frälsas. Likaså 
som påsken som firas för att Kristus genom sin död och uppståndelse gav oss ett evigt liv. 

Tänä jouluna voimme kaikki yhtyä kiitokseen ja laulaa yhdessä enkelten kanssa: Kunnia 
Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto! 

Kristus syntyy – kiittäkää! Kristus föds - lovsjungen! 
Христос рождается – славите! Χριστός Γεννάται, Δοξάσατε! 

Oulun metropoliitta Elia 
metropoliitta.elia@ort.fi 
Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu
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Pizzalla Helenan kanssa

«Minä laulan Herran armoteoista lakkaamatta, julistan suullani 
Sinun uskollisuuttasi polvesta polveen» (Ps. 89:2)

Loppiaisena 2017 Oulun Pyhän Kolmi-
naisuuden katedraalissa juhlistetaan Kris-
tuksen kasteen muiston lisäksi Helena 
Matsin 30-vuotista kanttorintyötä Oulun 
ortodoksisessa seurakunnassa. 

Suurimman osan työstään Helena on 
tehnyt Meri-Lapissa ja erityisesti Kemissä, 
joka oli hänen kotikaupunkinsa 28 vuotta. 
Niinpä tätäkin haastattelua tehdään mar-
raskuisena iltapäivänä juuri Kemissä, ja 
kanttori haluaa käydä satamassa ja Puis-
topaviljongissa, jotka ovat hänelle tärkeitä 
paikkoja.

Perämeri on jo heikossa jäässä ja pak-
kasviima puhaltaa hyytävästi, mutta las-
keva aurinko punertaa taivaanrannassa 
kauniisti. Kävellessämme paviljonkiin 
Helena muistelee, miten hänen edesmen-
neen taiteilijamiehensä ensimmäinen työ-
huone oli juuri täällä. Ja ravintolasta saa 
edelleen Meri-Lapin parhaat pizzat.

– Yhtään ei kirkkolaulu kyllästytä, 
vaikka olen saanut laulaa jo yli 30 vuotta 

seurakunnassa, Helena ihmette-
lee. – Hain silloin aikoinaan 
samaan aikaan opiskelemaan kant-
torikurssille sekä Vuorelan käsityö-
kouluun, ja pääsin kumpaankin. Semi-
naarissa jo opiskelevat vanhemmat 
veljeni Juhani ja Olli olivat varoittaneet, 
että älä missään nimessä hae kanttori-
kurssille, mutta ägröi kun olen, niin 
hainpa silti!

– Toisaalta jo kanttoriksi valmistunut 
Risto-veli ja isäni nimenomaan rohkaisi-
vat, että hae seminaariin, kanttorina aina-
kin riittää töitä. Niinpä kävin Riston 
luona Tampereella opettelemassa laulut 
pääsykokeita varten, ja pääsin sisään.

Seminaarissa oli hyvä ilmapiiri, ja 
tiivis opiskelijaporukka tuki toisiaan 
opinnoissa.

– Meidän kurssistamme tosi monet 
ovat yhä seurakunnan töissä, esimerkiksi 
kanttorit Paula Löfgren, Oili Mäkirinta, 
Anneli Pietarinen ja Kati Lehtomäki. 

Kesät, joulut ja pääsiäiset työskentelin 
Lieksassa, Kiuruvedellä ja Hämeenlin-
nassa. Ennen seurakuntaharjoitteluja 
kävin Tampereella Riston luona opettele-
massa tarvittavia veisuja, ja hänen esi-
merkkinsä vaikutti minuun vahvasti siinä, 
että minustakin tuli kanttori. Kollegojen 
tuki on ollut tärkeä asia jaksamisen kan-
nalta myöhemminkin, sillä kanttorin työ 
on loppupeleissä aika yksinäistä.

Kemin satamassa voi katsella meren tuolle puolen.

Tällaista pizzaa ei muualta Suomesta saa! 
Helena Kemin paviljongissa.
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Valmistuttuaan kanttoriksi Helenan 
ensimmäinen työpaikka oli Kiuruvedellä.

– Olin minä kyllä aluksi aika eksyk-
sissä. Enhän vielä silloin tiennyt seura-
kuntatyöstä juuri mitään, eikä sitä kaik-
kea heti voikaan tietää, olin niin nuo- 
rikin. 

Työskenneltyään vuoden verran Kiu-
ruvedellä Helena haki Kemin kanttorin 
virkaa ja sai sen. Edessä oli muutto poh-
joiseen keskellä kylmää talvea vuonna 
1987. Pakkasmittarissa oli -40 astetta kun 
24-vuotias kanttori tammikuussa asteli 
matkatavaroidensa kanssa kohti uutta 
kotia joka sijaitsi kirkon vieressä.

– Muistan kun Kemissä ensimmäisen 
kerran menin kuoron eteen ja sain joh-
dettavakseni edeltäjäni muodostaman 
ryhmän. Minua jännitti aika lailla kun en 
tuntenut ketään. Kokeneiden kuorolais-
ten katseet porautuivat lävitseni: «Tuom-
moinen nuori tyttö... mitä se muka 
osaa...» Ja kemiläiset ovat luonteeltaan 
aika erilaisia mihin olin savolaisten ja 
karjalaisten kanssa tottunut.

– Mutta sen haluan sanoa kaikille 
nuorille kanttoreille: ei kannata heti luo-
vuttaa vaikka aluksi olisi vaikeuksia ja 
pelottaisikin. Rohkeutta vain ja sinnillä 
läpi!

Helenalla itsellään tilanne helpottui, 
kun tuleva aviopuoliso sarjakuvataiteilija 
Ari Kutila muutti hänen perässään kau-
punkiin keväällä 1987. Pian vietettiinkin 
jo häitä ja pariskunnan ensimmäinen 
poika syntyi joulukuussa. Seuraavina 
vuosina perheeseen syntyi vielä kaksi 
poikaa lisää.

– Se oli hyvää aikaa, kotiuduimme 
Kemiin lopulta tosi nopeasti ja sain hyviä 
ystäviä, jotka ovat parhaita kavereitani 
edelleen.

Raittiuden ilo 
Vuodet kasvavien lasten ja taiteilijamie-
hen kanssa vierivät vauhdilla, työ seura-
kunnassa oli mukavaa ja elämä enim-
mäkseen hymyili. Kuitenkin kun 12 
vuotta kestänyt avioliitto päättyi vuositu-
hannen vaihteessa eroon, alkoholi alkoi 
hiljalleen saada enemmän jalansijaa 
Helenan elämässä. Kuusi vuotta sitten 

hän havahtui siihen, että viini maistui 
vapaa-aikana jo liikaa.

– Joskus kävin kaverien kanssa baa-
reissa, mutta lähinnä olin sellainen 

kotona tissuttelija, jolla piti viinilasi olla 
lähettyvillä. Työn, kodin ja perheen pys-
tyin hoitamaan, mutta juominen alkoi 
kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti elämään 

Teudor-karhun juhlaturinat

Mun nimeni on Teudor, ja ker-
ron teille nyt millainen on Helena 
Matsi, jota tuttavallisemmin kut-
sutaan nimellä Helli.

– Se on ollut Oulun seura-
kunnassa kanttorina kauan, jo 30 
vuotta. Minähän en siitä ajasta 
voi kaikkea muistaa kun olen vain 
14-vuotias pieni karhunpoika, jos-
kin isokokoinen. Mutta tärkeim-
mät asiat ensin. Hellillä on kolme 
poikaa ja ne on kaikki Aa:lla alka-
via: Aku, Aapeli ja Arttu. Hän asuu 
nyt Oulussa, pomppii ja juoksee kolmesti viikossa sekä hiihtää pitääkseen 
kuntoa yllä. Minä tiedän, koska minäkin asun Oulussa Hellin luona. 

– Helli-kanttori neuloo ja neuloo ja neuloo, ihan kaiken vapaa-ajan se 
neuloo, kuuntelee hyvää musiikkia, laittaa hyvää arkiruokaa ja leipoo pot-
tusarvia. Se on itsenäinen ihminen ja viihtyy askartensa parissa. Tuntuu 
hänellä olevan silmät auki myös ulkomaailmaan, kaverit ovat tärkeitä eikä 
hän unohda entisestä elämästä tuttuja ravintolailtoja. Nimittäin toisinaan 
hän ajelee Kemiin rentoutumaan ystävien kanssa, ja tykkää yhä kovasti 
kahviloista ja Kemin kulttuurielämästä. Siellä on muistot perheen perus-
tamisesta ja perhe-elämästä, sillä hän asui Kemissä 28 vuotta.

– Tammikuussa 2015 Helli muutti Ouluun työn toimenkuvan muu-
tosten myötä. Ainakin minun, Teudor-karhun, näkökulmasta uudet 
kuviot on virkistäneet Helenaa. Täältä käsin hän voi paremmin palvella 
koko seurakuntaa ja olla tiiviimmin osa työyhteisöä. Silti lähes joka viikko 
matkaamme yhä Meri-Lapin suuntaan ja pääsen minäkin karhunpoika 
tuttuja seurakuntalaisia tapaamaan.

– Kirkkolaulusta Helli tykkää aina vaan niin kuin karhu puurosta. Ja 
lapsista, lastenkerhoista, lapsikuorosta ja lasten ja nuorten leireistä. Mi-
nutkin se raahaa aina sinne mukaan, olen käynyt ainakin 100 kertaa lei-
rillä! Helenalla onkin sellainen höröttämisen armolahja, niin kuin lapset 
ja nuoret ja työkaveritkin on huomanneet, vaikka osaa se tarpeen tullen 
kiukutellakin, ägröillä, niin kuin se sanoo. Mutta onneksi aika harvoin :)

– Kerron vielä yhden salaisuuden. Tätä älkää kertoko Hellille. Me 
juhlitaan sen pitkää kanttorin uraa yhdessä teofanian liturgian jälkeen 
loppiaisena, 6.1.2017 Oulun seurakuntasalilla. Tulkaa kaikki mukaan 
juhlimaan ja syömään herkkuja!

Juhlaterveisin,
Teudor
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ja jaksamiseen. Lopulta jouduin myöntä-
mään että tarvitsen ulkopuolista apua. 
Hakeuduin katkaisuhoitoon, ja sitä kautta 
mukaan AA:han. Nyt olen saanut elää jo 
yli viisi vuotta raittiina, ja se on ollut 
aivan mahtava juttu!

Elämänilo ja työmotivaatio löytyivät 
raitistumisen myötä uudella tavalla, ja 
tällä hetkellä Helena johtaa kahta kuoroa. 
Oulussa on lapsikuoro ja Meri-Lapissa 

kuin siivillä! Kemin tai Tornion kirkossa 
lauluryhmän ei tarvitse olla niin iso, 
muutama osaava laulaja riittää.

Vaikka kolmikymmenvuotiselle kant-
torin taipaleelle on mahtunut raskaitakin 
vaiheita, niin päällimmäisenä tunteena on 
kiitollisuus siitä, että on saanut tehdä 
juuri sitä työtä mitä on sydämessään 
halunnutkin.

– Ja ihmiset, esimerkiksi Kemin vie-
nankarjalaiset, ovat ne vaan niin mahtavia 
persoonia, Helena nauraa. – Ja onneksi on 
ollut lastenkerhot ja leirit joita olen saanut 
olla vetämässä, ne pitävät virkeinä. Lasten 
ja nuorten kanssa saa höröttää sielunsa 
kyllyydestä ja löytää aina uusia näkökul-
mia elämään. Onhan tämä melko epä-
säännöllistä työtä, enemmänkin elämän-
tapa, mutta eipä minusta olisi kahdek- 
sasta-neljään -rytmiin sopeutumaan. 
Huippua että saa yhä tehdä kutsumustyö-
tään, toteaa Helena hymyillen, ottaa Teu-
dor-karhun kainaloonsa ja lähtee Kemin 
kirkolle lapsikerhoa vetämään sekä ehtoo-
palvelusta toimittamaan.

Tuukka Rantanen

Kuvat: Tuukka Rantanen ja 

Helena Matsin kotialbumi

alkoi syksyllä 2016 uuden lauluryhmän 
muodostaminen, jossa on päästy jo 
hyvään alkuun.

– Kuoroelämässä tulee erilaisia vai-
heita, kun osa laulajista jää pois esimer-
kiksi iän myötä tai muuttaa toiselle paik-
kakunnalle. Nyt on Meri-Lapissa menossa 
mielenkiintoinen jakso, kun saa taas 
tehdä työtä uuden lauluyhtyeen kanssa. 
Tuntuu että harjoituksissa aika lentää 

Kanttori työnsä ytimessä – johtamassa kuoroa liturgiassa.

Laulun lisäksi Helenalla on todistetusti ainakin kutomisen ja höröttämisen armolahja...

Nuori kanttori perheensä kanssa Kemissä vuonna 1993.
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Laulaminen on näkyvin, mutta usein pienin osuus kanttorin työviikosta. 
Varsinkin pienissä seurakunnissa kanttorin tehtäviin kuuluu lähes kaikki se, 
mitä ei ole erikseen määritelty jonkun toisen tehtäväksi.

Seurakuntatyön moniottelijat
Eikö seurakunta voisi järjestää enemmän 
toimintaa lapsiperheille? Miksi meidän 
seurakunnassa ei ole päivystävän papin 
vastaanottoa, sururyhmää, venäjänkielistä 
seurakuntaopetusta, matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkaa, muskaria tai yksinäi-
sille suunnattua toimintaa? 

Entä voisiko meidänkin seurakunnas-
samme järjestää aikuiskriparin tai melon-
taristisaaton? Majoittaa kodittomia tai 
järjestää vähävaraisten ruokailuja? Voi-
siko meidän pyhäkössä olla palveluksia 
useammin? Eikö meillä voitaisi toimittaa 
enemmän ehtoopalveluksia / Jeesuksen 
rukous -palveluksia / kokoöisiä palveluk-
sia / akatistoksia?

Nämä tai sata muuta samantyyppistä 
kysymystä esitetään varmasti vuosittain 
kaikissa seurakunnissa eri puolilla Suo-
mea. Ne ovat kaikki hyviä kysymyksiä, 
jotka kertovat kirkon jäsenten tarpeesta 
elää tiiviimmässä yhteydessä kirkkoon ja 
omaan seurakuntaansa. 

Joskus toiveiden takaa saattaa kuiten-
kin löytyä myös ns. asiakkuusajattelua. 
Seurakunta koetaan palvelujentarjoajaksi 
ja sen jäsenistö maksaviksi asiakkaiksi, 
joilla on oikeus toivoa enemmän itselleen 
mieluisia palveluita.

Kirkon jäsenyys on kuitenkin ennen 
kaikkea yhteisön jäsenyyttä. Kirkon muo-
dostavat sen jäsenet yhdessä – eivät sen 
työntekijät.

Seurakunnan arjessa kirkon yhteisöl-
linen olemus näyttäytyy usein joko yhden 
seurakunnan kokoisena yhteisönä tai jopa 
vielä pienempänä, paikallisen pyhäkön 
vaiheilla vaikuttavana yhteisönä. Se 
yhteisö, joka yhteisöksi mielletään, on siis 
usein varsin pieni.

Silti harvat tietävät, miten tuon yhtei-
sön käytännön toiminta on organisoitu 
tai mitä palkattujen työntekijöiden toi-

Kuvan krediitti: Martti Malinen
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menkuviin kuuluu. Jopa seurakunnalli-
nen päätöksenteko eri elimineen hahmot-
tuu monien mielessä paremmin.

Miten seurakunnalliset palvelut siis 
syntyvät ja mihin henkilöstön aika käy-
tännössä menee? Mitä esimerkiksi kantto-
rit tekevät, kun eivät laula kirkossa?

Kanttorit kuuluvat ortodoksisessa 
kirkossa pappien tavoin ns. työajattomiin 
työntekijöihin. Heille määritellään siis 
ainoastaan viikottaiset vapaapäivät ja 
vuosiloma-ajat, ei päivittäistä työaikaa. 
Tämä on yksi hengellisen työn erityispiir-
teistä, jonka kuormittavuutta ei voida 
poistaa tarkimmallakaan toimenkuvien 
määrittelyllä. Jokaisen hengellisen työn 
tekijän on oman toimenkuvansa sisälläkin 
löydettävä itse omat mittarinsa sille, mikä 
riittää. Kuten Oulun seurakunnan kant-
tori Juhani Matsi toteaa:

– Herran vainioilla työ ei koskaan 
lopu. Joskus tuntuu, ettei se edes vähene.

Tätä juttua varten pyysimme hiippa-
kunnan kanttoreita kertomaan kerrankin 
kootusti, mitä kaikkea he seurakunnissa 
tekevät. Vaikka vastausten arvioitiin ole-
van melko mittavia, edessä oli silti yllätys.

Juhani Matsi oli jäsentänyt oman vas-
tauksensa seurakuntalaisen näkökulmasta 
hyvin ymmärrettävällä tavalla: hän jakoi 
työtehtävänsä näkyviin (tai kuuluviin) ja 
näkymättömiin tehtäviin. Tämä sopii läh-
tökohdaksi kanttoriuden tarkasteluun 
tässäkin.

Aloitetaan Jussin tapaan näkyvistä ja 
kuuluvista töistä. Tällaisiksi töiksi hän oli 
listannut jumalanpalveluksissa ja kirkolli-
sissa toimituksissa laulamisen, kuoron 
johtamisen, kuoroharjoitusten ja kirkko-
laulupiirin vetämisen, konserttien ja kuo-
rovierailujen tekemisen, yhteislaulutilai-
suudet sekä erilaiset esiintymiset juhlissa, 
muistotilaisuuksissa ja ekumeenisissa 
tilaisuuksissa. Näiden seurakunnallisten, 
kaikille kanttoreille tuttujen töiden ohella 
Jussi on kantanut myös näkyvästi vastuuta 
suomalaisen ortodoksisen kirkkolaulun 
kehittämisestä johtamalla viimeiset 20 
vuotta Ortodoksista kamarikuoroa.

Kanttorit toimivat myös lukijoina ja 
lukijoiden opastajina palveluksissa. Maal-
likkopalveluksissa he ovat usein paikalla 

ensimmäisinä ovia avaamassa ja lampu-
koita sytyttämässä. Monissa seurakun-
nissa kanttorit järjestävät myös monen-
laista viikottaista tai muuten säännöllistä 
ohjausta sekä laulajille että lukijoille: on 
lukijakerhoja, kirkkolaulupiirejä, eri ikä-
ryhmille suunnattuja kuoroja ja lauluryh-
miä. 

Useimmat kanttorit osallistuvat seu-
rakuntaopetukseen: osa on vastuussa esi-
merkiksi ortodoksiapiirin tai kateku-
meenikerhon toiminnasta seurakunnassa. 
Kanttoreilla on myös varsin näkyvä rooli 
seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä: he 
ovat usein vastuussa lapsi- ja nuorisolei-
rien, perheleirien, kristinoppileirien ja 
muiden tapahtumien suunnittelusta ja 
organisoinnista. Osa toimii myös uskon-
nonopettajina oman seurakunnan alu-
eella. Joissakin seurakunnissa kanttorilla 
on paljon vastuuta myös seurakunnan 
diakonia- ja vapaaehtoistyön koordinoin-
nissa. 

Kanttorit ovat usein myös henkilöitä, 
joiden kautta seurakunta nivoutuu osaksi 
erilaisia ekumeenisia tapahtumia, kylä- ja 
kaupunkijuhlia ja vastaavia. He ovat 
ohjelmasuunnittelun ja edustamisen 
ammattilaisia, jotka edustavat kirkkoa ja 
omaa seurakuntaansa mitä erilaisimmissa 
yhteyksissä – esimerkiksi Yleisradion 
aamu- ja iltahartauksissa on vuoden mit-
taan äänessä kanttoreita eri puolilta Suo-
mea. Kanttorit osallistuvat usein myös 
seurakunnan neuvoston ja/tai erilaisten 
toimikuntien työskentelyyn.

Hyvin näkyvää on tietysti myös kans-
liatyö: kirkkoherranviraston asiakaspal-
velu ja kanslian juoksevista asioista vas-
taaminen on pienissä seurakunnissa usein 
kokonaan kanttorin vastuulla. Vaasan 
kanttori Laura Aho ja Lapin kanttori 
Tuuli Lukkala ovat saaneet huomata, että 
vaikka asiakaskontakteja olisi kasvokkain, 
puhelimessa ja sähköpostitse vain muuta-
mia, niin seurakunnan toimintojen ylläpi-
toon uppoaa yllättävä määrä energiaa. 
Kanslian arkeen kuuluvat esimerkiksi 
seurakunnan nettisivujen ja seurakunnan 
Facebook-tilin päivitys, sähköpostin päi-
vystys, jäsenluettelon päivitys, kaste- ja 
hautaustietojen toimitus kirkollishallituk-

seen, postitukset, virallisten asiakirjojen 
arkistointi, eri luottamuselinten kokous-
kutsuista ja pöytäkirjoista huolehtiminen, 
erilaisten hankintojen tekeminen, seura-
kunnan tilojen varauksista ja tilavuokrien 
laskutuksesta huolehtiminen, ilmoitustau-
lujen pitäminen ajan tasalla, hiippakunta-
lehteen menevän aineiston kokoaminen, 
vapaaehtoisten rekrytoiminen eri tehtä-
viin, paikallisesta ulkoisesta tiedotuksesta 
huolehtiminen ja erilaisten avustusten 
hakeminen seurakunnan eri toimintoja 
varten. Kansliassa kanttorit osallistuvat 
myös seurakunnan jumalanpalveluselä-
män ja muiden toimintojen suunnitte-
luun: yhdessä kirkkoherran kanssa he 
pohtivat, missä toimitetaan minäkin päi-
vänä ja miten seurakunta voisi parhaiten 
palvella eri tahoilla asuvaa väestöä. Tila-
päisen työvoiman – keikkakanttorien ja 
sijaisten – värvääminen on sekin yksi osa 
tätä palapeliä.

Kirkon esittely ryhmille kuuluu usein 
kanttorin tehtäviin. Seurakuntasalikaan ei 
pysy siistinä ja asianmukaisessa asussa 
itsekseen: kun saliin on tehty ulkopuoli-
nen varaus, salin vuokraajille käydään 
avaamassa ovet ja esittelemässä paikat 
niin salin kuin keittiönkin puolella. Usein 
salin kalustusta täytyy myös järjestellä 
tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Varauksen 
päättyessä siivotaan ja tarkistetaan, että 
tila on jälleen käyttökunnossa ja ovet var-
masti lukossa. Jätteet viedään keräykseen, 
pyykit pyykkiin ja niin edelleen.

Mutta kuten Juhani totesi, paljon on 
kanttorin työssä sitä näkymätöntäkin osaa 
– taustatyötä, jota kukaan ei näe, ellei sen 
laiminlyönti tee sitä näkyväksi. 

Eräs ortodoksisen kirkkolaulun eri-
koisimpia piirteitä on se, että läheskään 
kaikkia vuoden mittaan tarvittavia nuot-
teja ei ole olemassa valmiina. Kirkkovuo-
den jumalanpalvelusjärjestys tekee lähes 
jokaisesta palveluksesta jossain määrin 
uniikin tekstikokonaisuuden. Kanttorin 
on siis opetettava laulajat soveltamaan 
stikiiroissa, tropareissa, kontakeissa ja 
kanoneissa käytettäviä kahdeksansävel-
mistön melodioita tai nuotitettava jokai-
sen yksittäisen palveluksen tekstit. Kuo-
ron ohjelmaan merkittyjen kuoroharjoi- 
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tusten lisäksi monet kanttorit käyttävätkin 
vuositasolla paljon aikaa uusien tai aloit-
televien kirkkolaulajien yksityisopetuk-
seen. Samaa ääntä laulaville järjestetään 
varsinkin konserttien ja suurten juhlien 
alla erillisiä stemmaharjoituksia ja jotkut 
kanttorit antavat kuorolaisilleen myös 
puhtaasti laulutekniikkaan liittyviä laulu-
tunteja. 

Kuorotyöskentelyyn kuuluu myös 
kuoron kokoonpanosta huolehtiminen, 
ohjelmiston suunnittelu, oma harjoittelu, 
uusien laulajien rekrytointi ja koelaulatta-
minen, nuottivihkojen koostaminen, 
kopiointi, nuotiston hoitaminen ja tarvit-
taessa stemmanauhoitteiden tekeminen 
kuorolaisten oman harjoittelun tueksi. 
Kuorolaisille kyseessä on sekä kirkollinen 
palvelutehtävä että harrastus – kanttorien 
on siksi huolehdittava myös siitä, että siinä 
on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta.

Kanttorit vastaavat seurakunnissa 
myös kirkkolaulun kehittämisestä laajem-
min. Osa kanttoreista säveltää uutta kirk-
komusiikkia, osa sovittaa uusia kirkkovei-
suja suomeksi. 

Monet kanttorit – esimerkiksi Helena 
Matsi ja Tuuli Lukkala – osallistuvat 
myös Ortodoksisen kanttorikuoron toi-
mintaan ja kantavat näin vastuuta koko 
suomalaisesta ortodoksisesta kirkkolau-
lusta ja sen tunnettuudesta.

Kirkkomusiikin asiantuntijoina kant-
torien vastuulla on koko suomalaisen 
kirkkolaulukulttuurin vieminen eteen-
päin. Esimerkiksi viime vuosina virinnyt 
yksiäänisen laulun ja bysanttilaisen kirk-
kolaulun harrastus on edellyttänyt myös 
kanttoreilta ennakkoluulotonta uuden 
opettelua ja halua kokeilla uutta. Myös 
seurakuntien monikulttuurisuus ja -kieli-
syys ovat tuoneet kanttorien työkenttään 
sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia.

Kanttorit viettävät paljon aikaa 
autossa. Varsinkin Oulun hiippakunnassa 
siirtymät työtehtävästä toiseen syövät pal-
jon viikottaista työaikaa. 

Muita näkymättömiä töitä voivat olla 
esimerkiksi valokuvaaminen hiippakun-
talehden ja seurakunnan arkiston tarpei-
siin tai erilaiset seurakunnan rahaliiken-
teeseen liittyvät tehtävät. Vaasan kanttori 

Laura Aho toimii pääkirkon rahastonhoi-
tajana eli laskee kolehdit ja tuohustulot, 
tilittää rahat taloustoimistoon, tilaa tuo-
hukset, huolehtii kirkon muista myytä-
vistä tuotteista ja tulojen tilityksestä. 
Myös Lapin kanttori Tuuli Lukkala huo-
lehtii seurakunnan erilaisiin käteiskassoi-
hin kertyvistä varoista ja niiden tilityk-
sistä, myyntitarvikkeiden tilauksista ja 
inventaarioista ja valikoimien suunnitte-
lusta.

Kaiken tämän keskellä kanttorien on 
löydettävä aikaa tärkeimmästä työväli-
neestään eli omasta äänestä huolehtimi-
seen. Äänenkäyttöön lipsahtaneet tekniik-
kavirheet voivat pahimmillaan johtaa 
pitkiin sairaslomiin ja jopa työkyvyn 
menettämiseen.

Kenties artikkelin alussa esitetyt kysy-
mykset voisi nyt muotoilla hieman toisin. 
Mitä minä voisin tehdä, jotta seurakun-
nassa voitaisiin järjestää enemmän toi-
mintaa lapsiperheille / yksinäisille / van-
huksille…. 

Maria Hattunen

 

Kuvan krediitti: Martti Malinen

Seurakuntatyöhön kuuluu oleellisena osana myös ihmisten tapaaminen ja vapaamuotoinen yhdessäolo.
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Ilosanomalle altistuminen
Usko ei ole yksin epäuskosta pidättäyty-
mistä, vaan toimimista niin että evanke-
liumi olisi uskottavaa myös muille. 

300-luvulla eläneen pyhän Amfilokios 
Ikonionilaisen joulusaarnassa joulun 
ihme tulee kirkkaana esille. Amfilokios 
ihastelee ensin, miten hänen edessään 
seisova kristittyjen joukko seisoo kuin 
paratiisissa, hämmästellen sen sielullista 
vehreyttä ja ehtymätöntä runsautta. Sitten 
hän puhkeaa ylistykseen: ”Oi jumalallis-
ten kirjoitusten sanoinkuvaamattomuutta! 
Oi jumalallisten lahjojen sanomatonta 
paljoutta! Oi mitatonta armon ihmisrak-
kautta!” 

Ylistyksessä käy ilmi käsillä olevien 
asioiden käsittämättömyys ja suuruus 
inhimillisestä näkökulmasta. Mutta Amfi-
lokios jatkaa, edelliseen verrattuna miltei 
töksähtäen: ”Jumala itse tulee pelasta-
maan meidät”. 

Kontrasti luo vahvan läsnäolon tun-
nelman. Kappadokiassa 1700 vuotta sitten 
puhutut ja kirjatut sanat henkivät edelleen 
elävinä. Amfilokios kehottaa saarnansa 
lopuksi kuulijoita ilmentämään tätä para-
doksia maailmassa. Hän muistuttaa, että 
kristittynä oleminen on opettamista 
teoilla ja esimerkillä. Amfilokios vertaakin 
kirkosta takaisin maailmaan poistuvia 
ihmisiä universumin hiivaan, josta yhä 
useamman pelastus kohoaa. 

Olisi petollista tyytyä lukemaan Amfi-
lokioksen saarnaa vain pintapuolisesti, 
makustellen mukavia metaforia tai tur-
hautumalla vieraalta tuntuvaan retoriik-
kaan. Elämme aikaa, jona on vaikea lukea 
muutoin kun syvällisesti, tai ainakin teko-
syvällisesti. Ajallisesti kaukaisten opetta-
jien teksti voi tuntua koreilevalta ja yksin-
kertaisten ideoiden pukemiselta vaikeaan 
retoriseen asuun. Mutta Amfilokioksen 
tarkoituksena ei ole argumentoida, vaan 
kehottaa; joulun sanoma ei hänelle ollut 
pala informaatiota, vaan pelastava näky. 
Hän tietää, että kenties kaikki läsnäolijat 
eivät koe olevansa paratiisissa, mutta juuri 
siksi hän maalaa heidän eteensä evanke-

liumin maiseman, teologisin värein maa-
lattuna ja ajanmukaisella retoriikalla 
kehystettynä. 

Siellä missä ei ole täydellistä uskoa, on 
usko näytettävä, mielikuvin, mielikuvituk-
sin ja teoin.

Filosofi ja runoilija Samuel Taylor 
Coleridge (1772-1834) ehdotti, että nautti-
akseen tarinasta ihmisen on harjoitettava 
tietoista epäuskosta pidättäytymistä. Tari-
nasta tulee totta vain, jos olemme valmiita 
altistumaan sille. 

Koska olemme taitavia ja kriittisiä 
moderneja lukijoita, on meidän vaikea 
”astua tekstiin”. Otteemme on usein ter-
veen epäilevä, mutta kritiikki tarvitsee 
etäisyyttä ollakseen purevaa. Vielä vaike-
ampaa on pysyä aloillaan ja asua evanke-
liumissa. Usko ei ole yksin epäuskosta 
pidättäytymistä, vaan toimimista siten että 
evankeliumi olisi uskottavaa myös muille. 

Meillä ei tietenkään ole pääsyä var-
haiskristityn elämysmaailmaan, siihen 
miten seurakuntalaiset tulkitsivat Amfilo-
kioksen kaltaisia puhujia. Mutta on selvää, 
että myös tuon ajan maailmassa riitti useita 
”kilpailevia” puhetapoja puhujanlavoilla, 
hoveissa, toreilla ja vaikkapa urheilukilpai-
lussa. Kirkossa kuultavalla puheella Juma-
lan ihmisrakkaudesta pyrittiin suoraan vai-
kuttamaan ihmisiin, herättämään 
kuulijoita pohtimaan Jumalan ihmiseksitu-
lon merkillisyyttä, ei niinkään tulkitse-

maan heidän puolestaan kirjoituksia tai 
puhumaan asiasisällöistä. Amfilokios ei 
ollut uskonnon asiantuntija, vaan Kristuk-
sen seuraaja, pappi.

Ollakseen elävää, kristinuskon puheen 
täytyy olla sen keskeisiin ”metaforiin” suos-
tumista ja myöntymistä. Jos puhe jää etäi-
seksi tai liian analyyttiseksi, se jää vain 
yhdeksi puheeksi maailman lukemattomien 
megafonien pauhussa.

Metaforat eivät ole vain kielellisiä koris-
teita. Esimerkiksi Kristuksen sanat ”tämä 
on minun ruumiini” ovat taatusti vertaus-
kuvalliset siinä mielessä, että hän ei tarkoit-
tanut, että kyseinen murrettu leipä olisi 
hänen ainutkertainen ruumiinsa. Kyse oli 
ehtoollisen viettämisestä, Kristuksen ruu-
miista liturgiaa toimittavana kirkkona. Jos 
jäämme tunnelman tai mielikuvan tasolle, 
jos vaadimme loogisuutta tai kaivaudumme 
”syvemmän merkityksen” alle piiloon, jää 
leipä leiväksi ja viini viiniksi. 

Siten evankeliumin tarjoama tarina 
Kristuksesta on kutsu katsomaan kirkkoa 
paratiisina ja maailmaa uudelleen luotuna. 
Ja kun nämä näyt pettävät, kun niiden taika 
katoaa, kun näky keskeytyy pahasta tai kär-
simyksestä, se ei tarkoita että kutsu olisi 
kumottu tai ei enää voimassa. Se tarkoittaa, 
että on tehtävä asialle jotakin. Tällöin 
emme voi vedota, että evankeliumi oli vain 
kaunis metafora, pelkkä teksti – me itse 
olemme vain jääneet sille epäkelvoiksi.  

Lohdullista on, että kristillinen kilvoitus 
ei ole vain tekstien tulkitsemista oikein, 
puuhastelua oman uskonsa parissa. Siihen 
kuuluu olennaisesti Jumalan armollinen 
toiminta. Jumala viime kädessä tulkitsee 
meitä evankeliumin mukaisesti. 

Kristuksen syntymän juhlan aikana on 
parasta samaistua paimeniin, jotka saivat 
ilosanoman. He eivät istuneet alas väittele-
mään keskenään kuulemastaan tai tulkitse-
maan heille tuotua sanomaa. He toki 
ihmettelivät ilosanomaa, mutta eivät eivät 
jääneet toimettomiksi. He lähtivät viemään 
sanomaa eteenpäin.

Kristus syntyy – kiittäkää!
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Праздники Рождества и Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа входят в число великих 
праздников Святой Церкви. В 
Рождество православные храмы 
становятся прообразом вертепа 
(пещеры) в которой родился Христос 
Спаситель, а аналой с иконой 
Рождества – яслей Божественного 
младенца. В Праздник Крещения 
Господня (Богоявление) в храме 
совершается Великое освящение воды, 
воспоминание об освящении вод 
Иордана крещением в них Сына 
Божьего.

Давайте поразмыслим о значении 
этих двух праздников. С каким 
сердцем нам должно приходить к 
Божественным яслям в 

Рождественском вертепе и к 
освященной воде Крещения 
Господня? Собираясь на встречу с 
высокопоставленным человеком, мы 
усердно готовимся к встрече. Но 
может ли кто сравниться с нашим 
Господом? Ведь только Он может быть 
центром этих торжеств. Вечный Сын 
Божий «нас ради человек и нашего 
ради спасения» родился в Вифлееме, 
крестился в водах Иорданских. Ему и 
только Ему подобает честь и 
поклонение за бесконечную милость, 
за вочеловечение и явление Себя 
миру.

К чему призывает нас Господь в 
эти праздничные дни? Во-первых, 
приготовить место Богомладенцу в 
наших сердцах. Милостыня, свеча, 

молитва, милосердие к бедному - всё 
это угодно Господу только тогда, когда 
творится от чистого сердца. Господь 
ждёт, чтобы мы открыли Ему свои 
сердца, любящие и благодарные. 
Во-вторых, чтобы не угашали, но 
взгревали в себе благодать Духа 
Святого полученную нами по образу 
крещения Господня в Иордане.

Давайте встретим Рождество и 
Богоявление в простоте искреннего 
сердца, с полною верою, трепетною 
любовью и ещё более укрепимся в 
Божественной благодати Господа 
нашего Иисуса Христа. Аминь.

священник Андрей Сычёв,

православный приход г. Вааса
 

К Вифлеему и на Иордан...

Kuvan krediitti: Jaroslaw Kacmarczyk
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Filantropian 
joulupaasto-
keräys

Tottumus
Kuva: Ari Koponen

Tanskalainen filosofi Sören Kierkegaard vertaa 
kristittyjä uskonnollisiin hanhiin. Hanhilla oli 
tapana kokoontua sunnuntaisin jumalanpal-
velukseen. Kirkossa ne kuuntelivat arvokkaan 
hanhiherran saarnoja, joissa käsiteltiin hanhien 
korkeaa kutsumusta ja ihmeellistä tarkoitusta, 
jota varten Jumala oli ne luonut. Jumalan han-
hille tarkoittama tehtävä oli lentäminen. Hanhet 
tunsivat itsensä suuresti siunatuiksi, olihan heille 
annettu siivet, joilla ne saattaisivat lentää kaukai-
seen maahan, jonne ne todella kuuluivat. Han-

hiherran sanojen mukaan hanhet olivat muukalaisia ja pyhiinvaeltajia maan päällä. 
Kirkosta hanhet vaappuivat koteihinsa niitä näitä jutellen eivätkä liiemmin miet-

tineet korkeata kutsumustaan vaan elelivät huoletonta elämää. 
Toisinaan tapahtui, että joku hanhista otti kutsumuksensa todesta ja yritti käyt-

tää siipiään lentääkseen kauas ihanammille seuduille. Tätä uskonnollisten hanhien 
enemmistö ei voinut käsittää. Ne paheksuivat, jos joku otti kutsumuksensa liian va-
kavasti. Sitä paitsi lentämistä opettelevat hanhet näyttivät laihoilta ja kalpeilta.

 Uskonnolliset hanhet jatkoivat viikoittaista kirkossa käymistä ja saarnojen 
kuuntelemista. Aina kun vanha hanhiherra mainitsi Jumalan nimen, hanhet laski-
vat luomensa ja painoivat päänsä. Ja ne ajattelivat kiitollisina korkeaa päämääräänsä, 
lentämistä, jota varten Jumala oli ne luonut. Näin tapahtui aina siihen asti, kunnes 
pulleat hanhet teurastettiin ja ne päätyivät ihmisten juhlapöytään.

Kierkegaardin kertomus alleviivaa hengellisyyden kokonaisvaltaisuutta. On 
tärkeää käydä hanhien tavoin kirkossa ja lähestyä Jumalaa kiitollisuudella ja kun-
nioituksella. Sunnuntailiturgiassa meitä kristittyjä muistutetaan toistuvasti omasta 
suuresta kutsumuksestamme tulla Jumalan kaltaiseksi. Kristuksen sanoin, «olemaan 
täydellisiä niin kuin taivaallinen Isämme on täydellinen». Toistuva havahtuminen 
tälle kutsulle on yksi elävän hengellisyyden edellytyksistä. 

Kuten vertaus hanhista osoitti, pelkkä havahtuminen ei kuitenkaan riitä. On 
myös välttämätöntä toimia jumalallisen kutsun mukaisesti jokaisena päivänä. Silloin 
me toimimme kuin ne harvat hanhet, jotka tavoittelivat kaukaista maata ja pyrkivät 
kohoamaan siivilleen.

Kierkegaardin kertomuksen ja samalla oman elämämmekin taitekohta on kirkos-
ta poistumisesta alkava arki. Kauanko me muistamme omaa ylevää kutsumustamme 
ja korkeaa päämääräämme? Vai kuuluvatko sellaiset ajatukset vain pyhäpäiviin? Hen-
gellisen elämän kannalta on tuhoisaa, jos erottelemme hengellisyyden kirkon seinien 
sisään rajatuksi tai muutoin eristetyksi osa-alueekseen, joka ei suuremmin vaikuta 
muuhun elämäämme. Silloin hengellisyys ei voi kasvaa eikä syventyä.

Meidän tulee tavoitella pitkäjänteistä ja kestävää hengellistä elämää, jonka tär-
keimmät rakennusainekset löytyvät itse kunkin omasta arkisesta elämästä. Jokainen 
päivä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia julistaa teoin niin itsellemme kuin ympäröi-
välle maailmallekin, että me muistamme oman kutsumuksemme. 

Jokapäiväinen kutsumuksen muistaminen ja siihen sitoutuminen estää meitä vajoa-
masta hengelliseen velttouteen. Se pitää meidät tarkkaavaisina ja kuuliaisina. Ehkä me 
silloin paastoaikoja noudattaessamme näytämmekin hieman kalpeilta ja hoikilta aivan 
kuten lentämistä harjoitelleet hanhet. Mutta ovathan siipemme silloin myös vahvemmat. 

Eläminen korkeaa päämäärää muistaen mahdollistaa myös sen, että – mikäli Ju-
mala suuresta armostaan niin hyväksi katsoo – meidän tarinamme ei pääty teurastu-
paan vaan saamme nähdä luvatun maan.

Pekka Metso
teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Paimen-Sanomat kiittää lämpimästi  Pekka Metsoa kolumneistaan. 
Seuraavassa numerossa kolumnistina aloittaa munkki Damaskinos.

Paastokeräykseen osallistumalla voit 
osallistua naisten työllistämiseen, las-
ten hyvinvoinnin parantamiseen ja 
nuorten elämäntaitojen kehittämiseen 
Keniassa ja Etiopiassa. Pakolaisuuteen 
joutuneita avustetaan Syyriassa ja 
Kreikan saarilla. Keräys päättyy 
31.12.2016.

Filantropian keräystili: 
IBAN FI53 5480 0520 0233 08
Joulupaastokeräyksen viite: 12548

Filantropia ry on saanut Poliisihalli-
tukselta rahankeräysluvan (POL-
201511267), joka on voimassa 
4.1.2016–31.12.2017 koko Suomen 
alueella Ahvenanmaata lukuun otta-
matta. Kerätyt varat käytetään Filant-
ropian kansainvälisiin diakonia-, lähe-
tys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin.
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Ekklesiologisen ulottuvuutensa lisäksi 
ortodoksinen kirkko on yli kahdensadan 
suomalaisen työnantaja. Hengellisen työn 
tekijöiden lisäksi kirkko työllistää merkit-
tävän joukon muiden erityisalojen osaajia 
juridiikan asiantuntijoista haudankaivajiin. 

Tämän työyhteisön kehittämisessä on 
otettu 2000-luvulla merkittäviä askeleita. 
Ammatillisen järjestäytymisen osalta 
merkittävin loikka otettiin vuonna 2001, 
jolloin perustettiin Ortodoksisen kirkon 
työntekijät ry. 

Vuoden 2002 alusta saakka Suomen 
suurimpaan kirkolliseen ammattiliittoon 
(Kirkon alat ry) kuulunut yhdistys on 
pyrkinyt kokoamaan eri työntekijäryhmät 
saman katon alle ja onnistunut siinä erin-
omaisesti: nykyisin siihen kuuluu noin 90 
prosenttia kirkon työntekijöistä.

Kirkon historian ensimmäinen työeh-
tosopimus Kirkon alat ry:n ja Suomen 
ortodoksisen kirkollishallituksen välillä 
tuli puolestaan voimaan vuoden 2007 
alussa.

Viimeisen kymmenvuotiskauden 
aikana kirkko on alkanut kiinnittää 
entistä enemmän huomiota myös omaan 
rooliinsa työnantajana. Tämä on näkynyt 
esimerkiksi työntekijöiden jaksamiseen ja 
työhyvinvointiin liittyvänä kiinnostuk-
sena. Kirkossa on toteutettu laaja työhy-
vinvointikysely vuosina 2008 ja 2013.

Keväällä 2016 kirkossa käynnistyi 
uusi, koko henkilöstöä koskeva työhyvin-

vointihanke, jonka käytännön toteutuk-
sesta vastaa Tietotaito Group Suomi Oy 
yhteistyössä kirkollishallituksen kanssa.

Hankkeen aluksi henkilöstö vastasi 
sähköiseen kyselyyn, jossa kartoitettiin 
kokemuksia paikallisten työyhteisöjen 
nykytilanteesta.

Peräti kolmannes vastaajista koki 
työhyvinvointinsa parantuneen viimei-
sen vuoden aikana ja yli puolella työhy-
vinvointi oli pysynyt vähintään ennal-
laan. Merkittävintä kehitystä parempaan 
oli tapahtunut Oulun hiippakunnassa.

– Työ pohjoisessa suurine välimat-
koineen ja sijaisjärjestelyjen hankaluuk-
sineen koetaan toki kuormittavaksi, 
mutta joissakin työyhteisöissä havaittua 
työpaikkakiusaamista ei meillä esiinny. 
Meillä on tässä suhteessa nollatoleranssi 
ja se näkyy myös tuloksissa, toteaa met-
ropoliitta Elia. 

Metropoliitan mukaan positiivisen 
työnantajamielikuvan vaaliminen on 
tärkeää paitsi nykyisten työntekijöiden, 
myös koko hiippakunnan tulevaisuuden-
näkymien kannalta.

– Haluan olla mukana rakentamassa 
reilua hiippakuntaa – sellaista, johon 
kirkkomme hyvin koulutetut ammattilai-
set haluavat jatkossakin etsiytyä töihin 
maantieteellisistä haasteista huolimatta.

Valtakunnalliset tulokset antoivat 
kuitenkin osviittaa siitä, että kirkon työn-
tekijät saattavat altistua työssään epäasi-

alliselle kohtelulle myös työyhteisöissä, 
jotka itsessään voivat hyvin.

Seurakunnassa rajat työyhteisön ja 
sosiaalisen yhteisön välillä ovat usein häi-
lyviä. Näin esimerkiksi luottamushenki-
löiden tai seurakunnan jäsenten epäasial-
linen palaute nivoutuu osaksi työyhteisön 
ilmapiiriä, vaikka palautteen antajat eivät 
varsinaisesti kuulu työyhteisöön.

Aivan oman lukunsa muodostaa sosi-
aalisen median kautta annettu epäasialli-
nen palaute, jonka vaikutuksia ei aina 
haluta pysähtyä miettimään.

Tietyssä mielessä olemme siis kaikki 
omalta osaltamme vastuussa siitä, millai-
sessa ilmapiirissä kirkollista ja seurakun-
nallista työtä tehdään.

Kirkon työhyvinvointihanke eteni 
syksyllä tulosten purkamisella hiippakun-
nittain ja työyhteisöittäin. Oulun hiippa-
kunnan tulokset käytiin koko henkilöstön 
voimin läpi Rovaniemellä marraskuun 
alussa. Samalla käytiin keskustelua siitä, 
miten hiippakunnan työkulttuuria voi-
daan edelleen parantaa. 

– Jatkossa tarvitsemme entistä täs-
mällisempiä kysymyksiä, jotta pääsemme 
kehitystyössä eteenpäin. 

Rovaniemellä luotiin myös kriteerejä, 
joiden mukaan työhyvinvoinnin kehitystä 
voidaan seurata tarkemmin. Seuraavan 
kerran työhyvinvointiasioihin pureudu-
taan hiippakunnassa Oulussa keväällä 
järjestettävillä hiippakuntapäivillä.

Työhyvinvointi kohdallaan 
Oulun hiippakunnassa
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Ortodoksisen pappien liitto ry, Ortodok-
sisten kanttorien liitto ry ja Ortodoksisen 
kirkon työntekijät ry järjestivät yhteiset 
opintopäivät Joensuussa 25.–27. syys-
kuuta. Tilaisuudessa julkistettiin vuoden 
työntekijä -äänestyksen tulos. Ortodoksi-
sen kirkon työntekijät ry:n hallitus nimesi 
vuoden työntekijäksi Oulun seurakunnan 
kanttorin, dir.cant. Juhani Matsin.

Vuoden työntekijää ei valita annettu-
jen äänten, vaan perustelujen mukaan. 
Vaikka ehdotuksia tuli tänä vuonna poik-
keuksellisen paljon, yksi niistä erottui 
OKT ry:n hallituksen mielestä selvästi 
joukosta ja siihen oli helppo yhtyä.

Juhani Matsia kuvailtiin perusteluissa 
seuraavasti: 

”Hänellä on korkea työmoraali ja 
hänen ammattiylpeytensä loistaa kirkasta 
valoa. Hän on omalla persoonallaan ja 
ammattitaidollaan vetänyt lukuisia ihmi-
siä seurakunnan ja kirkon piiriin mu-
kaan. Hänen kiistattoman ammattitai-
tonsa kruunaa valoisa ja leppoisa luonne 
sekä lyömätön karjalais-savolainen huu-
morintaju. Vaikka hänellä on pitkä työ-
historia takanaan, hän ei ole osoittanut 
leipääntymisen merkkejä. Siitä erityisesti 
todisteena viimeisen vuoden aikana saa-
vutetut näkyvät tulokset omassa työssä.”

Oulun kanttorina 1.6.2015 aloittanut 
Juhani Matsi (s. 1959) aloitti kanttori-
opinnot Kuopion pappisseminaarissa 
vuonna poikkeuksellisen nuorena, vain 
15-vuotiaana. Hän valmistui sieltä 
17-vuotiaana vuonna 1977 ja aloitti kant-
toriuransa Lahden seurakunnassa toimit-
tuaan jo opiskeluaikanaan kanttorin sijai-
sena Kuopion ja Oulun seurakunnissa.

Vuosikymmenten varrella Matsi on 
työskennellyt mm. Varkauden, Lapin ja 
Pielaveden seurakunnissa. Ennen 
Ouluun muuttoa hän työskenteli pitkään 
Joensuun seurakunnan kanttorina.

Dir.cant. -arvo Juhani Matsille myön-
nettiin vuonna 22.5.2005.

Seurakuntatyön ohella hän on vaikut-
tanut maamme kirkkomusiikkikentällä 
myös monilla muilla tavoilla. Esimerkiksi 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
kanttorit tuntevat Matsin aktiivisena eku-
meenisten yhteyksien rakentajana. 

Vuosina 2008–2011 Matsi toimi 
Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneu-
voston kirkkomusiikin toimittajana. 
Monien suppeampien nuottijulkaisujen 
ohella hänen vastuullaan oli mm. uuden, 
nykyisin käytössä olevan nuottiliturgian 
toimitustyö. 

Lisäksi Matsi on toiminut yli 20 
vuotta perustamansa Ortodoksisen 
kamarikuoron taiteellisena johtajana. 
Vuonna 1995 perustettu kuoro kuuluu 
maan tunneituimpiin ortodoksisiin kuo-
roihin ja sen laadukkaat äänitteet – 
yhteensä 7 levyä vuosina 2004–2014 – 
ovat tehneet ortodoksista kirkkolaulua 
tutuksi aivan uusille yleisöille. 

Erityisenä kulttuuritekona on mainit-
tava kuoron vuonna 2009 julkaisema levy 
Julistaa viestin tähtönen, jolla kuoro toi 
itäeurooppalaiset paraliturgiset koljadat 
osaksi myös suomalaista ortodoksista 
jouluperinnettä.

Monia armorikkaita vuosia!

Juhani Matsi valittiin vuoden 
työntekijäksi
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Hiippakunnassa järjestetään kaksi kristinoppileiriä eli kriparia, 
joille voivat ilmoittautua kaikkien Oulun hiippakuntaan kuuluvi-
en seurakuntien kripari-ikäiset nuoret.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on kolme hiippakuntaa: 
Karjalan, Helsingin ja Oulun hiippakunnat. Oulun hiippakun-
taan kuuluu puolestaan neljä seurakuntaa: Lappi, Oulu, Kajaani 
ja Vaasa.

Kesällä 2017 hiippakunnassa järjestetään kaksi kaikkien näi-
den seurakuntien yhteistä kristinoppileiriä. Ensimmäinen järjes-
tetään 26.6.–2.7. Muoniossa Tunturikeimiössä ja toinen 9.–15.7. 
Muhoksella Koortilassa. Kaikki hiippakunnan kripari-ikäiset 
voivat siis valita, kummalle leirille haluavat osallistua. Molemmat 
leirit päättyvät sunnuntaiseen juhlaliturgiaan oman seurakunnan 
pääkirkossa.

Kummallekin leirille otetaan 25 nuorta. Leirit täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 

Kriparin hinta on 100 euroa. Hintaan sisältyy kuljetus koti-
seurakunnasta leiripaikalle ja takaisin. Lasku lähetetään erikseen 
ilmoittautuneille.

Kaikille seurakuntien kripari-ikäisille on lähetetty leireistä 
myös erillinen infokirje.

Kristinoppileirillä hiippakunta haluaa tarjota nuorilleen 
mahdollisuuden kokea, miten ortodoksisuus elää luontevasti li-

mittäin arjessa kaiken muun touhun kanssa. Kriparilla voi kokea 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oppia käytännön asioita omasta 
uskosta. Leiriviikon ohjelmassa on jumalanpalveluksia, opetusta, 
saunomista, pelejä ja muuta mukavaa tekemistä. Leirin aikana 
ehtii myös saada monia uusia tuttuja, kavereita ja jopa elinikäisiä 
ystäviä. 

Ilmoittautuminen 
Muonion Tunturikeimiön kriparille
Ilmoittautumiset (nimi, syntymäaika ja yhteystiedot) 1.2.2017 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen laura.aho@ort.fi . Ilmoittau-
tuneille lähetetään toukokuun 2017 aikana kirje, jossa tulee lisää 
infoa leiriin liittyvistä tärkeistä asioista. Tunturikeimiön leirillä 
johtajana toimii kanttori Laura Aho. Lisätiedot: laura.aho@ort.fi .

Ilmoittautuminen 
Muhoksen Koortilan kriparille
Ilmoittautumiset (nimi, syntymäaika ja yhteystiedot) 30.3.2017 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen oulu@ort.fi . Tarkempi info-
tilaisuus kriparista järjestetään nuorille ja heidän huoltajilleen ke-
väällä 2017. Infotilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu ilmoittau-
tuneille. Koortilan leirillä johtajana toimii kanttori Helena Matsi. 
Lisätiedot: oulu@ort.fi .

Oulun hiippakunta kutsuu 
15 vuotta täyttäviä kristinoppileirille

Ortodoksisessa kirkossa kastettu ja mirhavoideltu hen-
kilö on iästään riippumatta kirkon täysivaltainen jäsen, 
jonka jäsenyys ei kaipaa enää erillistä vahvistusta aikui-
suuden kynnyksellä. Siksi ortodoksisen kirkon järjestä-
mälle kristinoppileirille osallistuminen on vapaaehtoista. 

Kirkko katsoo kuitenkin hyväksi tarjota kaikille 
jäsenilleen opetusta eri elämäntilanteissa. Kristinoppi-
koulua pidetään niin tärkeänä opetusmuotona, että 
kirkkojärjestys velvoittaa seurakunnat järjestämään kai-
kille nuorille mahdollisuuden osallistua siihen.

Kriparit ovat myös varsin suosittuja: enemmistö ikä-
luokasta pitää sitä merkittävänä ja mieluisana etappina 
matkalla aikuisuuteen. Esimerkiksi Helsingin seurakun-

nassa leireille aletaan ilmoittautua jo aikaisin syksyllä 
ja suosituimmat leirit varataan täyteen jo kauan ennen 
joulupaaston alkua.

Yksi syy suosioon lienee se, että kriparilla käsitel-
lään monia nuorten elämäntilanteeseen suoraan liitty-
viä kysymyksiä. Itsenäistymisen kynnyksellä elävät 
nuoret saattavat saada esimerkiksi kutsun kummiksi. 
Jotkut pohtivat pian jo seurusteluun ja parisuhteeseen 
liittyviä kysymyksiä. Myös monet muut suuret valinnat 
tulevat tässä iässä ajankohtaisiksi. 

Erityisen hyödyllinen kristinoppikoulu on niille, 
jotka eivät ole osallistuneet koulussa oman uskonnon 
opetukseen.

Suosittu etappi matkalla aikuisuuteen
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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,
pappi tavattavissa tiistaisin

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

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

Kai Tulehmo, kanttori 
p. 044 358 1775 
ktdiekka@gmail.com 

Tuula Kärnä, kanslisti 
045 606 2197 
kajaani@ort.fi 

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Kajaani sai rukkaset 
Nurmekselta

KAJAANIN SEURAKUNTA

Kajaanin ja Nurmeksen ortodoksisten seurakuntien 
yhdistymishaaveet saavat nyt jäädä ainakin toistai-
seksi, sillä Nurmeksen seurakunnanvaltuusto hylkäsi 
Kajaanin seurakunnanvaltuuston yhdistymistarjouk-
sen. Hanketta ei kuitenkaan pidä haudata kokonaan 
ikiroutaan, vaan mahdollisuutta on pidettävä avoi-
mena tulevaisuudessa. Kuitenkin juuri tällä hetkellä 
Nurmeksen seurakunnan luottamushenkilöt eivät 
pidä liittymistä tarpeellisena tai kannattavana, vaik-
ka Nurmes olisi ollut liitossa taloudellisesti saava 
osapuoli. Asiassa hiertää, ei ainoastaan Nurmeksen, 
vaan myös Kajaanin seurakunnan jäseniä moni tun-
nepuolen kysymys, kuten esimerkiksi hiippakunta- ja 
maakuntaraja. Nurmeslaisia askarruttaa lisäksi pää-
tösvallan siirtyminen Kajaaniin, joka suurimpana 

kuntana saisi tulevaisuudessa eniten jäseniä yhteiseen valtuustoon. Seurakuntien 
yhteistyötä kuitenkin jatketaan yli hiippakuntarajan vahvistamalla entisiä hyviä 
käytäntöjä ja etsimällä uusia yhteistyön muotoja. Seurakuntavierailut praasniek-
kojen yhteydessä jatkuvat myös ensi vuonna.

Seurakuntamme valmistautuu Kristuksen syntymäjuhlaan kiitollisena. Pian 
loppusuoralle kaartuva vuosi on ollut monessa mielessä hyvä ja rakentava, vaikka 
Nurmes meille rukkaset antoikin. Seurakuntamme luottamushenkilöt, työnteki-
jät ja vapaaehtoistyötä monissa eri tehtävissä tekevät ovat kiitoksen ansainneet. 
Asioihin ja tehtäviin on paneuduttu huolella ja ratkaisuhakuisesti. Haasteita on, 
mutta niihin on aina löydettävissä ratkaisu. Yhdessä keskinäisessä rakkaudes-
sa ponnistellen pääsemme varmasti parhaaseen lopputulokseen. Haluan kiittää 
kaikkia työntekijöitä ja vapaaehtoisia seurakuntamme ja lähimmäisten hyväksi 
tehdystä työstä ja toivottaa riemullista Vapahtajan syntymäjuhlaa. Kristus syntyy 
– kiittäkää!

pastori Reijo Marjomaa
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla. 
Huomio! Vigiliat, ehtoopalvelukset ja muut iltapalvelukset alkavat vuonna 2017 klo 18.

KAJAANI

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

JOULUKUU
la  24.12. klo 12 suuri ehtoopalvelus 
la  24.12. klo 22 aamupalvelus ja liturgia,  
 Kristuksen syntymä 
ma 26.12. klo 10 liturgia

TAMMIKUU
to  5.1 klo 18 vigilia 
pe  6.1. klo 9.30 suuri vedenpyhitys 
pe  6.1. klo 10 liturgia, Herran kaste 
la  7.1. klo 18 ehtoopalvelus ja konsertti 
su  8.1. klo 10 liturgia 
la  21.1. klo 18 ehtoopalvelus,   
 ekumeeninen ilta 
su 22.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
ke  1.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus 
to 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin  
 tuominen 
la  4.2. klo 18 vigilia 
su  5.2. klo 10 liturgia 
la  11.2. klo 18 vigilia 
la  18.2. klo 18 ehtoopalvelus 

su  19.2. klo 10 liturgia 
su  26.2. klo 18 sovintosunnuntain   
 ehtoopalvelus 
ti  28.2. klo 18 katumuskanoni

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

SOTKAMO

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

JOULUKUU
su 18.12. klo 10 liturgia 
La 24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus

TAMMIKUU
la  14.1. klo 18 vigilia 
su  15.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
la  25.2. klo 18 vigilia 
su  26.2. klo 10 liturgia

KUHMO

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

JOULUKUU
la  24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus

TAMMIKUU
su  1.1. klo 10 liturgia 
su  29.1. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

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

HELMIKUU 
su 12.2. klo 10 liturgia

KUIVAJÄRVI

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI
Isännöitsijät Tommi ja Hannele Niskanen 
p. 0405553639

 

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

KONSERTTI KIRKOSSA
Joensuun ortodoksisen kamarikuoron 
konsertti Kajaanin ortodoksisessa kirkossa 
7.1.2017 klo 19.00. Vapaa pääsy.

LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Ka-
jaanissa ohjaus voi tapahtua myös venäjän 
kielellä. Kajaanissa aloittaa lastenkerho 
18.1. klo 17.30 Pappilantalon kerhohuo-
neessa. Tarkempia tietoja kerhoista saa 
paikallislehdistä, ilmoitustauluilta ja kirk-
koherranvirastosta.

KRISTIOPPIKOULUT
Kaikkien vuoden 2017 aikana 15 vuotta 
täyttävien ja heidän huoltajien yhteinen 

tapaaminen  ke 25.1.2017 klo 18 seurakun-
tasalissa os. Väinämöisenkatu 29, Kajaani
Katso sivun 15 juttu kristinoppikoulusta.

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. 

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, 
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös 
kirkkoon jo liittyneille järjestetään perus-
opetusta ortodoksisuudesta. Kurssi alkaa 
10.1.2016 klo 18 seurakuntasalissa. Kurssin 
vetäjä on isä Reijo Marjomaa.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kajaanin seurakunnan pääkirkon isossa 
kattokruunussa on 200 lamppua, pie-
nemmissä kruunuissa ja seinävalai-
simissa yhteensä 80 lamppua. Kruunussa 
on ollut hehkulamppuja, joiden yhteis-
teho on ollut samaa luokkaa kuin säh-
kösaunan kiukaalla. Nyt valaisimiin 
vaihdettiin led-lamput ja sähkön kulutus 
putosi huimasti. Yksinkertainen laskutoi-
mitus osoittaa, että vuositasolla säästö on 
jopa 2000 euroa.

I

Sähkölaskua 
pienemmäksi

Nuorisotyötoimikunta järjesti lasten ja 
nuorten toiminnallisen iltapäivän Suven-
niemessä, Kajaanissa lauantaina 8.10. 
Ohjelmassa oli taitorata, hiljentymis-
polku, ongintaa ja tietysti makkaranpais-
toa. Osallistujia oli koleasta säästä huoli-
matta mukavasti. 

Isännöitsijä Heikki Määränen vaihtamassa lamppuja.

Ku
va

: R
ei

jo
 M

ar
jo

m
aa

Kuva: Reijo Marjomaa
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Kuhmon 
Karjalan-
valistajien 
kirkon juhla

Kuhmon ortodoksinen kirkko on pyhi-
tetty Karjalan valistajille ja praasniekkaa 
vietettiin marraskuun 5. päivänä. Juhla-
vuutta lisäsi Nurmeksen seurakunnan 
vierailu ja kuhmolaisten osallistuminen 
runsaslukuisesti. Vietimme nyt Kuh-
mossa tavallaan esijuhlaa, sillä Karjalan 
pyhittäjien ja valistajien muistopäivä sai 
virallisen alkunsa Jyväskylässä tammi-
kuussa 1957 pidetystä ortodoksisen seu-
rakunnan tarkastuksesta ja piispainko-
kous päätti asiasta samana vuonna, ensi 
vuonna on 60-vuotisjuhla. 
 

Kuhmon kirkon ikonostaasi on peräisin Hämeenlinnan vanhasta sotilaskirkosta ja se kiiltokullattiin 2007.

Ristisaatto marraskuussa 2016.

Kuva: Raakel Marjomaa

Kuvat: Raakel Marjomaa
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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 
(ma-pe klo 9–15) p. 0206 100 203 
keskusrekisteri@ort.fi 

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744 

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi 
p. 050 3099 120 

Tuuli Lukkala, Rovaniemen kanttori 
p. 040 809 2877

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori 
p. 040 7479 628

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Työntekijöiden vapaapäivät ovat
pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.

Työntekijät lomalla:
kirkkoherra Jaakko Vainio: 20.–27.1.2017
kanttori Anneli Pietarinen: 2.–6.1.2017

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Yhtenäinen seurakunta

Ortodoksisen kirkon kulmakiviä on ykseys ja 
yhteys. Kirkkomme eri puolilla maailmaa toimivat 
osat ovat hallinnollisesti omia yksiköitään, mutta 
ne kaikki ovat ehtoollisyhteydessä keskenään. Niitä 
sitoo toisiinsa rakkaus Kristukseen ja Kristuksen 
rakkaus niitä kohtaan. Hengellisessä todellisuudes-
sa hajaannus merkitsee aina pahan hengen työtä. 
Yhdessä pysyminen myös vastoinkäymisten koh-
datessa taas on merkki Pyhän Hengen toiminnasta. 

Meidän ihmisten elämä on aina matkalla ole-
mista. Olemme aina matkalla joko kohti Jumalaa 
tai kauemmaksi Jumalasta. Samoin kuin jokainen 
meistä, myös koko seurakunta joko lähentyy tai 
loittonee Jumalasta. Seurakuntana olemme aina 
matkalla kohti suurempaa ykseyttä tai siitä pois 
päin. Laajalla alueella toimivilla seurakunnilla on 

vaarana, että seurakunnan eri alueet alkavat kilpailla keskenään väärällä tavalla. 
Oikea kilpailu on aina kilpailua toinen toistemme kunnioittamisessa, evankeliu-
min noudattamisessa, lähimmäisten palvelemisessa ja jumalanpalveluksiin osal-
listumisessa. Oikea kilpailu on kilpailua kristillisessä rakkaudessa. 

Lapin seurakunnan alue on neljäsosa koko Suomen pinta-alasta. Rovanie-
men ja Sevettijärven kirkkojen välillä on matkaa 450 kilometriä ja Rovaniemellä ja 
Ivalossa toimivien pappien ja kanttorien välimatka on 300 kilometriä. Laajasta alu-
eesta huolimatta olemme varsin yhtenäinen seurakunta, sillä meillä on yhteys toi-
siimme. Työntekijöiden kesken pidämme säännöllisesti yhteyttä niin puhelimitse 
kuin kasvokkain tapaamallakin. Papisto osaltaan pitää yhteyttä seurakuntalaisiin 
ja seurakuntalaiset toisiinsa. Parhaiten yhteytemme tulee todelliseksi kokoontues-
samme yhteisiin jumalanpalveluksiin, erityisesti Jumalalliseen liturgiaan. 

Olen iloinen siitä, että laaja seurakuntamme on yhtenäinen. Erilaisia näkökan-
toja tietenkin on ja pitää ollakin. Mutta niin seurakuntalaiset kuin työntekijätkin, 
haluamme kaikki vaalia sitä yhteyttä, joka perustuu Kristuksen läsnäoloon aina 
siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu Hänen nimessään yhteen. On tärkeää, että 
pyrimme sekä ihmisyksilöinä että yhdessä yhtenäisenä seurakuntana kulkemaan 
oikeaan suuntaan, kohti Jumalaa.

Jaakko Vainio

kirkkoherra

20  •  PAIMEN-SANOMAT



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

ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16 
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus

JOULUKUU
La  10.12. klo 18 vigilia
Su  11.12. klo 10 liturgia
To 15.12. klo 17 ehtoopalvelus
La  17.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su  18.12. klo 10 aamupalvelus
To  22.12. klo 17 ehtoopalvelus
La  24.12. klo 15 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
Su  25.12. klo 8 liturgia, 
 Kristuksen syntymä
La  31.12. klo 17 ehtoopalvelus

TAMMIKUU
Su  1.1. klo 10 liturgia, Herran    
 ympärileikkaus, pyhä Basileios 
 Suuri
To  12.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  14.1. klo 18 vigilia
Su  15.1. klo 10 liturgia
To  19.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  21.1. klo 9 aamupalvelus
To  26.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  28.1. klo 18 vigilia
Su  29.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Ke  1.2. klo 18 vigilia, Herran    
 temppeliintuominen
To  2.2. klo 9 liturgia, Herran    
 temppeliintuominen
To  9.2. klo 17 ehtoopalvelus
La  11.2. klo 10 liturgia
La  18.2. klo 15 litania Tavivaaran   
 hautausmaalla
Su  19.2. klo 10 liturgia
To  23.2. klo 17 ehtoopalvelus
Su  26.2. klo 10 liturgia
Su  26.2. 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 pyhän Andreas Kreetalaisen
  katumuskanoni

IVALO

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

JOULUKUU
Pe  16.12. klo 10 aamupalvelus
Ke  21.12. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  22.12. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
La  24.12. klo 16 ehtoopalvelus, Kristuksen  
 syntymä
Su  25.12. klo 9 aamupalvelus ja klo 10   
 liturgia, Kristuksen syntymä

TAMMIKUU
Ke 11.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To 12.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 13.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 18.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  19.1. klo 10 aamupalvelus
        klo 17 ehtoopalvelus
Pe  20.1. klo 10 aamupalvelus
Ke  25.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  26.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  27.1. klo 10 aamupalvelus

La  28.1. klo 18 vigilia
Su  29.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
Ke  8.2. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  9.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  10.2 klo 10 aamupalvelus
Ke  15.2. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  16.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  17.2. klo 10 aamupalvelus
La  18.2. klo 18 vigilia
Su  19.2. klo 10 liturgia
Ke 22.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  23.2. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  24.2. klo 10 aamupalvelus
Su  26.2. klo 17 ehtoopalvelus,   
 sovintosunnuntai
Ma  27.2. klo 10 aamupalvelus, suuren   
 paaston 1. viikko
 klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas  
 Kreetalaisen katumuskanoni
Ti  28.2. klo 10 aamupalvelus

MAALISKUU
Ke  1.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia ja pyhän Andreas  
 Kreetalaisen katumuskanoni

Lapset ovat 
aina tervetul-
leita jumalan-
palveluksiin 
omana itse-
nään. Lapsille 
ja perheille 
suunnattua 
muuta seura-
kunnan toi-
mintaa lähiai-
koina löydät 
toimintaka-
lenterista.

Kuva: Tuuli Lukkala
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LAPIN SEURAKUNTA

NELLIM

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

La  17.12. klo 18 vigilia
Su  18.12. klo 10 liturgia;    
 ikoninäyttely klo 11.30–13
La  24.12. klo 14 ehtoopalvelus, Kristuksen  
 syntymä
La  14.1. klo 18 vigilia
Su  15.1. klo 10 liturgia
La  11.2. klo 18 vigilia
Su  12.2. klo 10 liturgia
Ti  28.2. klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän   
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni

Kuva: Anneli Pietarinen

SEVETTIJÄRVI

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

Ke  14.12. klo 18 vigilia, pyhä pyhittäjä   
 Trifon Petsamolainen, praasniekka
To 15.12. klo 9 liturgia, pyhä pyhittäjä   
 Trifon Petsamolainen, praasniekka
Ma  26.12. klo 10 liturgia
La  21.1. klo 18 vigilia
Su  22.1. klo 10 liturgia
Ke  1.2. klo 18 vigilia 
To  2.2. klo 10 liturgia
La 25.2. klo 18 vigilia
Su 26.2. klo 10 liturgia

Kemijärvellä tiilipappilassa toimitetaan seu-
raavan kerran liturgia 8.1.2017.

Kuva: Tuuli Lukkala

Inarin kansalaisopiston joulukuoro laulaa Ivalon pyhän Nikolaoksen praasniekan vigilian ja liturgian 5.–6.12.
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Sevettijärven pyhän Trifon Petsamolaisen 
praasniekkajuhlassa on 14.12. klo 18 vigilia ja 
15.12 klo 9 liturgia, jonka jälkeen perinteinen 
riemullinen juhla Sevettijärven koululla.

Kuva: Anneli Pietarinen

KEVÄJÄRVI

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

La  24.12. klo 12.30 ehtoopalvelus,   
 Kristuksen syntymä

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

PRAASNIEKAT
Sevettijärven pyhän pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen kirkon praasniekka:
ke 14.12. klo 18 vigilia, to 15.12. klo 9 
liturgia, ateria ja ohjelmallinen juhla 
koululla, ikoninäyttely klo 14 asti

JOULUUN VALMISTAUTUMISJUHLA 
ROVANIEMELLÄ
Su 11.12. liturgian jälkeen jouluun 
valmistautumisen juhla Petsamo-salissa. 
Puurolounas, ohjelmaa lapsille.

PAASTOLOUNAS JA 
MONIKULTTUURINEN BASAARI 
ROVANIEMELLÄ
Su 18.12. klo 10 aamupalvelus ja klo 
11–15 Petsamo-salissa kasviskeittolounas 
ja monikulttuurinen basaari, jossa 
maahanmuuttajat voivat myydä 
käsitöitä, leivonnaisia ym. tuotteitaan. 
Myyntipöydän voi varata kanttori Tuuli 

Lukkalalta. Lapsille ohjattua askartelua. 
Lounaasta vapaaehtoinen maksu, tuotto 
Filantropian joulupaastokeräykseen.

JOULUKAHVIT ROVANIEMELLÄ
La 24.12. klo 14 joulukahvit kaikille 
Petsamo-salissa. Klo 15 ehtoopalvelus.

LITANIA TAVIVAARAN 
HAUTAUSMAALLA ROVANIEMELLÄ
Vainajien muistelupäivänä la 18.2. klo 
15 litania Tavivaaran hautausmaan 
ortodoksisella osastolla. Lähtö kirkolta klo 
14.30 hautausmaalle kimppakyydeillä, 
paluu kirkolle litanian jälkeen.

LASKIAISTAPAHTUMA 
ROVANIEMELLÄ
Koko perheen laskiaistapahtuma 
Rovaniemellä kirkon ja Petsamo-salin 
pihalla la 25.2. klo 14 alkaen. Poroajelua, 
makkaranpaistoa, mäenlaskua ja muuta 

mukavaa yhdessäoloa suuren paaston 
kynnyksellä.

KRISTINOPPILEIRIT 2017
Katso ilmoitus Oulun hiippakunnan 
kripareista lehden sivulta 15!
Jos olet jo käynyt kriparin, voit hakea oh-
jaajaksi leireille. Lähetä hakemus osoittee-
seen lappi@ort.fi. Kerro hakemuksessasi, 
onko sinulla leirinohjaajakoulutusta tai 
-kokemusta. Lisätietoja ohjaajaksi hakemi-
sesta kanttori Tuuli Lukkalalta.

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ
Tarvitsetko apua? Haluatko auttaa? 
Diakoniatyö on koko seurakunnan 
tehtävä, ja meidät kaikki on kutsuttu 
auttamaan toinen toisiamme. Ota rohkeasti 
yhteyttä seurakunnan diakonia- ja 
lähetystyöryhmien vastaaviin, kanttori Tuuli 
Lukkalaan (Rovaniemi) tai kanttori Anneli 
Pietariseen (Ivalo).

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Männiköntie 4

La  28.1. klo 10 liturgia
La  25.2. klo 10 liturgia

IVALO

KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7–9

La  17.12. klo 10 hartaus
La  14.1. klo 10 hartaus
La  11.2. klo 10 hartaus

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

Su  8.1. klo 10 liturgia

SODANKYLÄ

EV.LUT. SEURAKUNTATALO, KAPPELI
Papintie 2 
(Sisäänkäynti päädystä «Diakonia tsto»)

Su  5.2. klo 10 liturgia

Lämpimät kiitoksemme
KP arkkipiispa Leolle ja 

Lapin ortodoksiselle seurakunnalle 
P.Trifon Petsamolaisen 

pyhiinvaellusjuhlissa 28.8.-16 
saamistamme Pyhän Karitsan 

Ritarikunnan ritarimerkeistä ja 1. lk 
mitalista.

Lyyli Huhtamella

Toini Sanila

Kirsti Näveri-Bogdanoff
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LAPIN SEURAKUNTA

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

PERHEKERHO ALKAA ROVANIEMELLÄ
Perhekerho Rovaniemellä Petsamo-
salissa joka toinen ke klo 9–12 alkaen 
11.1.2017. Yhdessäoloa ja jutustelua, 
kahvipannu on kuumana ja omien ruokien 
lämmitys onnistuu. Kerhoon voi osallistua 
kaikenikäisten lasten kanssa. Lisätietoja 
kerhon vetäjä Pia Tuukkaselta (040 708 7569, 
pia.tuukkanen@gmail.com).

AVOIMET OVET, IVALO
“Avoimet ovet” jatkuvat Ivalossa 
ortodoksisella seurakuntasalilla torstaisin 
seuraavasti: 12.1., 19.1., 26.1., 9.2., 16.2. 
ja 23.2. Tuolloin on 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 TU-
TUKSI,  ROVANIEMI
Tietoa ortodoksisesta kirkkolaulusta ja 
yhdessä laulamista noin kerran kuussa 
ke klo 17–18 Petsamo-salissa. Avoin 
kaikille! Ke 7.12. tutustutaan ortodoksisen 
kirkkolaulun kirjoon eri puolilla maailmaa 
nykypäivänä. Kevään 2017 illoissa alkaen 
ke 11.1. mm. tutustutaan kirkkolauluun 
Suomessa ja lauletaan suosikkilauluja. 
Lisätietoja kanttori Tuuli Lukkalalta.

LUKIJAOPETUS, ROVANIEMI
Opitaan jumalanpalveluksissa lukijana 
toimimista ja jumalanpalvelusjärjestystä. 
Sekä aloittelijat että kokeneemmat ovat 
tervetulleita! Noin kerran kuussa ke klo 
17–18 Petsamo-salissa, keväällä 2017 
alkaen 25.1. Lisätietoja kanttori Tuuli 
Lukkalalta.

IKONIMAALAUS, ROVANIEMI
Ikonimaalausryhmä Trifonin ystävät 
kokoontuu Petsamo-salissa noin kaksi 

kertaa kuukaudessa, joko perjantaina 
tai lauantaina klo 12–17. Ryhmästä 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ohjaaja 
Laura Katriina Auraan (040 759 7029).

IKONIMAALAUS, KEMIJÄRVI
Ryhmä 1: joka toinen ke klo 10–14 alkaen 
11.1. Ryhmä 2: joka toinen ke klo 17.30–
20.45 alkaen 11.1. Ryhmät kokoontuvat 
kansalaisopiston tiloissa, Vapaudenkatu 8.

IKONIMAALAUS, SALLA
Kerran kuussa la klo 10–15.45 alkaen 
7.1. Ryhmä kokoontuu lukion tiloissa, 
Kuusamontie 65.
Ilmoittautuminen Kemijärven ja 
Sallan ryhmiin kurssien opettaja Ritva 
Imporannalle (040 183 9367, 
ritva.imporanta@gmail.com) kurssin alkuun 
mennessä.

ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Su 11.12. liturgian jälkeen n. klo 11.30 
jouluun valmistautumisen juhla.
Keväällä 2017 kokoontumiset 
keskiviikkoina 18.1., 15.2., 15.3., 26.4. ja 
17.5. klo 14, pääsääntöisesti Petsamo-
salissa.
Lisätiedot: puheenjohtaja Inkeri Peuna 
(0400 138 051, inkeripeuna@gmail.com).

Kuva: Anneli Pietarinen

Avoimissa ovissa Ivalon ortodoksisella seurakuntasalilla on torstaisin erilaista ohjelmaa ja yhteinen lounas.
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OULUN SEURAKUNTA

Oulun ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Torikatu 74, 90120 Oulu
p. 044 511 5741
oulu@ort.fi, www.oosrk.fi

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12.

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä, 
p. 0206 100 203 
(ma–pe klo 9–15), 
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. 

Toimintasuunnitelma

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  

Seurakuntien toimintaa pyritään suunnittelemaan mah-
dollisimman tarkasti ja yleensä kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Suunnitelmallisuuden rinnalla seurakunnalla 
täytyy olla valmius reagoida mahdollisimman helposti 
ihmisten tarpeisiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma on laadittu 
Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuun-
nitelman 2016-2020 ”Rukoileva ja läsnäoleva kasvun 
kirkko” linjauksia noudattaen.  Niinpä oman seurakun-
tamme osalta toimintamme painopiste ensi vuonna on 
etsivä seurakuntatyö.

”Rukoileva kirkko” viittaa seurakunnan tärkeimpään 
painopistealueeseen eli jumalanpalveluselämään. Juma-
lanpalvelus on kirkon elämän hengitystä. Alueellisesti 
laajaa seurakuntaamme palvellaan järkevällä, käytettä-
vissä olevat resurssit huomioon ottavalla tavalla. 

”Läsnäoleva kirkko” pyrkii olemaan matalakynnyksinen, ihmistä Jumalan 
yhteyteen ohjaava kirkko. Kirkko on elämän keskellä, ei irrallaan siitä.  Kasvu 
kohti Jumalaa ja osallisuus hänestä ei ole utopiaa, vaan kaikkien ulottuvilla oleva 
asia. Kirkossa Jumala on alati kanssamme. Hän on läsnä.

”Kasvun kirkon” elämässä tärkeää on kasvatustyö lasten-, nuorten- ja ai-
kuisten parissa. Yksi aikuiskasvatustyön tavoitteista on lisätä kirkkoon liittyvien 
määrää. Lisäksi seurakunta panostaa nyt ja lähivuosina kirkkolaulutoimintaan ja 
diakoniaan. Kirkkotaiteet ja lähimmäispalvelu ovat oivia väyliä kirkon yhteyteen.

Seurakuntamme kehittyy koko ajan monikulttuurisemmaksi, mikä pitää ottaa 
huomioon Suomen ortodoksisen kirkon omaleimaisuutta unohtamatta. Tärkeä 
tehtävä niin seurakunnallemme kuin koko kirkollemme on ortodoksistaustaisten 
maahanmuuttajien kotouttaminen Suomen ortodoksiseen kirkkoon. 

Osaltaan tämä takaa kirkkomme elämän jatkuvuuden. Tällöin voimme olla 
myös jatkossa ”kasvun kirkko”.  

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

la  10.12. klo 18 vigilia
su  11.12. klo 10 liturgia
ke  14.12. klo 10 liturgia, koululaiset
ke 14.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  15.12. klo 18 ehtoopalvelus
su  18.12. klo 10 liturgia
su  18.12. klo 17 ehtoopalvelus, 
 seurakunnan joulunvalmistusjuhla
ke  21.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  22.12. klo 18 ehtoopalvelus 
la  24.12. klo 14 jouluaaton suuri   
 ehtoopalvelus
su  25.12. klo 9 aamupalvelus
su  25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen   
 syntymä, joulu
ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
  Jumalansynnyttäjän juhla
la  31.12. klo 18 uuden vuoden   
 rukoushetki
su  1.1. klo 10 liturgia, Kristuksen   
 ympärileikkauksen muisto, Basileios   
 Suuri
to  5.1. klo 18 vigilia
pe  6.1. klo 10 liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys, teofania, Herran kaste,  
 kanttori Helena Matsi 30 vuotta srk:n  
 palveluksessa
su  8.1. klo 10 liturgia
ke  11.1. klo 18 ehtoopalvelus
to  12.1. klo 18 ehtoopalvelus
la  14.1. klo 18 vigilia
su  15.1. klo 10 liturgia
ke  18.1. klo 18 ehtoopalvelus
to  19.1. klo 18 ehtoopalvelus
la  21.1. klo 18 vigilia
su  22.1. klo 10 liturgia
ke  25.1. klo 18 ehtoopalvelus
to  26.1. klo 18 ehtoopalvelus
la  28.1. klo 18 vigilia
su  29.1. klo 10 liturgia
ke  1.2. klo 18 vigilia
to  2.2. klo 10 liturgia, Herran    
 temppeliintuominen
to  2.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  4.2. klo 18 vigilia
su  5.2. klo 10 liturgia
ke  8.2. klo 18 ehtoopalvelus
to  9.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  11.2. klo 18 vigilia

su  12.2. klo 10 liturgia
ke  15.2. klo 18 ehtoopalvelus
to  16.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  18.2. klo 18 parastaasi, yleinen   
 vainajien muisto
su  19.2. klo 10 liturgia
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
pe  3.3. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia
la  4.3. klo 18 vigilia
su  5.3. klo 10 liturgia 

MUHOS

KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
Koortilantie 30
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

su  11.12. klo 10 liturgia
pe  23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus
su  29.1. klo 10 liturgia

HAUKIPUDAS

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

pe  23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus
su  8.1. klo 10 liturgia

KEMI

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

ma 12.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus ja   
 Lucia-juhla
pe  16.12. klo 10 liturgia, koululaiset
la  24.12. klo 14 jouluaaton suuri   
 ehtoopalvelus
su  25.12. klo 9 aamupalvelus

su  25.12. klo 10 liturgia, Kristuksen   
 syntymä, joulu
ke  11.1. klo 18 ehtoopalvelus
la  21.1. klo 10 liturgia
ke  25.1. klo 18 ehtoopalvelus
to  2.2. klo 10 liturgia, Herran    
 temppeliintuominen
ke  8.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  18.2. klo 10 liturgia, yleinen vainajien  
 muistelupäivä
ke  22.2. klo 18 ehtoopalvelus
su  26.2. klo 14 sovintosunnuntain suuri   
 ehtoopalvelus
ti  28.2. klo 18 suuri katumuskanoni
su  5.3. klo 10 liturgia

TORNIO

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

la  24.12. klo 12 jouluaaton suuri   
 ehtoopalvelus
la  7.1. klo 10 liturgia
su  26.2. klo 10 liturgia
to  2.3. klo 18 suuri katumuskanoni

VIHANTI

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

la  24.12. klo 10 jouluaaton suuri   
 ehtoopalvelus ja liturgia
la  28.1. klo 10 liturgia
ma 27.2. klo 18 suuri katumuskanoni

RAAHE

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

ma 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
la  11.2. klo 10 liturgia
ke  1.3. klo 18 suuri katumuskanoni
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TERVOLAN VAREJOKI

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

la  17.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 p. Trifon Petsamolainen, temppelijuhla,  
 Varejoen kylän joulujuhla
la  24.12. klo 13 jouluaaton hartaushetki
su  12.2. klo 10 liturgia

DIAKONISEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
KOULUTUSPÄIVÄ 

LA 21.1.2017 KLO 12–17
Oulun seurakuntasali (Torikatu 74, Oulu)

Kaikille diakonian vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille 
tarkoitetussa koulutuspäivässä perehdytään erityisesti seu-
rakuntamme lähimmäispalvelutyöhön. Pääkouluttajana on 
sosionomi Marja Tervahauta. Koulutus on maksuton ja sen 

lomassa nautitaan lounas ja kahvi.

Ilmoittautumiset viimeistään pe 13.1.2017 
Oulun ortodoksinen seurakunta, p. 044 5115 741, oulu@ort.fi 

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

la 10.12. klo 11 liturgia
la 25.2. klo 11 liturgia

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

DIAKONIA-AAMIAINEN 
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin 8.12., 
15.12. ja 22.12. klo 9.00–10.30. Aamiainen 
on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!

LASTEN KIRKKOKERHO
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 yhdessä 
vanhempien kanssa. 

Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com 

LAPSIKUORO
Seurakunnan lapsikuoro kokoontuu tors-
taisin klo 17.00–18.00 (Torikatu 74). Kuo-
rossa lauletaan helppoja kirkkolauluja ja 
lastenlauluja. Vuoden 2016 viimeinen har-
joituskerta on 15.12. ja lapsikuoro jatkuu 
jälleen 12.1.2017. Lapsia on kuorossa tällä 
hetkellä 9, lisää mahtuu mukaan hauskaan 
joukkoon! Kanttori Helenan ja Teudor-kar-
hun yhteinen puhelinnumero on 

044 511 5748 ja sähköposti 
helena.matsi@ort.fi

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seura-
kuntasalissa (Lehtokatu 31) joka toinen 
keskiviikko: 7.12., 11.1., 25.1., 8.2. ja 22.2. 
klo 16.00–17.45. Kerhossa opetellaan kirk-
kolauluja, kirkkokäyttäytymistä, askarrel-
laan ja leikitään. Lopuksi pientä purtavaa. 
Lisätiedot: kanttori Helena Matsi, 
helena.matsi@ort.fi, 044 5115 748

LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaa Oulun seura-
kunnassa (kerhohuone) joka toinen kes-
kiviikko seuraavina iltoina: 30.11., 14.12., 
18.1., 1.2., 15.2., 1.3. klo 17.00–17:50. Har-
joitellaan lukijan tehtäviä: äänenkäyttöä, 
resitointia ja ehtoopalveluksen kaavaa. 
Opettajana toimii Helena Matsi, 
044 511 5748.

MERILAPIN KIRKKOLAULUYHTYE
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä kolme nais-
ta. Ryhmään otetaan taitavia laulajia lisää, 
myös miehiä. Laulajalla joka pyrkii ryh-
mään tulee olla tarkka sävelkorva. Yhtey-
denotot kanttori Helena Matsi, 
p. 044 5115 748 tai helena.matsi@ort.fi

KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää otetaan 
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään 
jokaiselle kiinnostuneelle! Kuorolaisille on 
tarjolla myös laulutunteja ja stemmaharjoi-
tuksia. Suurta ääntä ei tarvita, mutta sitou-
tumista ja sävelkorvaa laulaminen vaatii. 
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalan-

KATSO LISÄÄ
Oulun hiippakunnan 
kristinoppikouluista 

sivulta 15. 
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palvelusmusiikkiin ja keväällä harjoit-
telemme erityisesti pääsiäisyön lauluja. 
Katedraalikuoron harjoitukset 12.1.2017 
alkaen torstaisin klo 17.00–19.00 seu-
rakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu). Ota 
rohkeasti yhteyttä: kanttori Juhani Matsi, 
puh. 044 511 5743, juhani.matsi@ort.fi

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoi-
sin klo 12.00–13.30 Oulun seurakunta-
salissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksiäänisesti 
kirkkoveisuja liturgiasta, pyhiinvaeltaji-
en lauluja ja kansanlauluja. Vuoden 2016 
viimeinen kirkkolaulupiiri on 14.12. ja 
kokoontumiset jatkuvat jälleen 11.1.2017 
alkaen.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan lau-
lamisen ilo!

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Seuraa ilmoittelua seurakunnan netti- ja 
fb-sivuilla (www.oosrk.fi). Vetäjänä Johan-
nes Mäntymäki.

MAISTAKAA JA KATSOKAA KUINKA 
HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja ker-
taava esitelmä- ja keskusteluseminaari. 
Tarkoitettu kaikille ortodokseille, jotka 
haluavat harjoittaa aivojumppaa pyhien 
asioiden äärellä.
Lisätietoja seurakunnan nettisivuilta 
(www.oosrk.fi). Vastuuhenkilö Johannes 
Mäntymäki, puh. 040 410 2882.

POSLIINIKERHO 
kokoontuu maanantaisin klo 17.00–21.00, 
kevätkaudella 9.1.2017 alkaen.
 
IKONIMAALAUS
katso seurakunnan nettisivut: http://
www.oosrk.fi/kerhot-ja-toimintapiirit/
 
KIRJALLISUUSPIIRI 
kokoontuu ensimmäisen kerran keväällä 
2017 keskiviikkona 18.1.2017 klo 18.00 
ehtoopalveluksen jälkeen kerhohuo-
neella (Torikatu 74, Oulu). Illan kirjana on 
vuoden 2016 Finlandia-voittajaksi valittu 
teos.
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustele-

maan illan kirjasta. Samalla sovitaan ke-
vään muut kokoontumiset. Piirin vetäjänä 
on isä Tuukka Rantanen.

KEMPELEEN TIISTAISEURA
kts. www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala 
p. 040 5181 071, 
helja.rahikkala@gmail.com

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

MERI-LAPIN TIISTAISEURA, 
kts www.oosrk.fi 
Yhteydenotot: Kerttu Junnonen, 
puh.050-3556580,
kerttu.junnonen@gmail.com

OULUN TIISTAISEURA 
kts www.oosrk.fi 
Kokoontumiset tiistaisin klo 17 seurakun-
tasalilla (Torikatu 74, Oulu) 
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.

SEURAKUNNAN KIRJASTO 
(Torikatu 74, Oulu) 
Avoinna sopimuksen mukaan, yleensä 
sunnuntaisin liturgian jälkeen. 
Teokset on luokiteltu aiheen mukaan aak-
kosjärjestykseen, ja kirjat sijaitsevat seura-
kuntasalin eteisen kirjakaapeissa. Teosluet-
teloa voi tarkastella myös nettikortistossa 
(hakutoiminto, aakkosellinen luettelo jne.) 
osoitteessa: 
https://oosrkkirjasto.librarika.com/ 
Lisätietoja: oosrkkirjasto@gmail.com

KATEKUMEENIKURSSI 2016–2017
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille tai kirkkoon liitty-
mistä harkitseville kokoontuu ehtoopal-
veluksen jälkeen joka toinen torstai kello 
18.00 Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 
Oulussa. Mukaan voi liittyä myös kurssin 

alkamisen jälkeen, tai halutessaan voi osal-
listua vain tiettyihin iltoihin. Kokonaisuu-
dessaan katekumeenikurssi tarjoaa moni-
puolisen perustietopaketin ortodoksisesta 
uskosta, elämästä ja kulttuurista. 

Kevät 2017 
to  5.1. Jumalanpalvelukset: Vigilia 
su  15.1. klo 10 Jumalanpalvelukset:   
 Opetusliturgia 
to 19.1. Ortodoksinen kirkkovuosi 
to  2.2. Sakramentit eli kirkon pyhät   
 toimitukset 
to 16.2. Rukous ortodoksisessa
 perinteessä 
to  2.3. Paasto – miksi ja miten? 
to  16.3. Katumus ja mielenmuutos 
to 30.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys 
la  8.4. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon
 liittyville Lasaruksen lauantain   
 liturgiassa

KATEKUMEENIOPETUS 
jatkuu myös Kemissä ke 11.1.2017 alkaen, 
katso tarkemmat tiedot: 
www.oosrk.fi/Jumalanpalveluskalenteri/
kemi/ 

NUORTEN LEFFA- JA PELIKERHO 
alkaa torstaisin keväällä 2017!
Tervetuloa katsomaan illan elokuvaa tai 
pelaamaan pelejä joka toinen torstai 12.1. 
alkaen! 
Tarjolla aina herkullista purtavaa ja rentoa 
seuraa :) 
Illat alkavat ehtoopalveluksella kirkossa 
klo 18, jonka jälkeen siirrymme seurakun-
tasalille. 
Lisäinfoa isä Tuukalta, 
tuukka.rantanen@ort.fi , 044 5115 744
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Aleppon ja Mosulin kellot

leeksi vedenpyhityksessä, niin ilma ja 
ääniaallotkin pyhittyvät kirkonkelloja 
soitettaessa.

“Olkoon tämän kellon soitto pahojen 
voimien karkottaja, valon tuoja ja tuhoa-
vien tuulten tyynnyttäjä kaikkivoimallisen 
oikean kätesi kautta, sillä kaikki hyvä työ 
lähtee Sinusta.” (Kirkonkellojen siunaus-
rukouksesta)

Kellojen soitto ei ole siis poliittinen 
kannanotto eikä mielenilmaus. Se on 
rukousta. “Sillä meillä ei ole taistelu ihmi-
siä vastaan, vaan -- pahuuden henkiolen-
toja vastaan taivaan avaruuksissa.” (Efe 
6:12)

Nyt kirkonkellot ovat soineet erityi-
sesti Aleppon ja Mosulin uhreille, mutta 
jumalanpalveluksessa muistetaan aina 

kaikkia kärsiviä. Oulun katedraalissa Syy-
rian ja Irakin puolesta on rukoiltu jo vuo-
sia jumalanpalveluksissa, joten koimme 
kellojen soittamisen luonnollisena jatku-
mona vainottujen muistamiselle.

Soikaa siis, siunatut kellot, soikaa – 
Aleppon ja Mosulin ja jokaisen vainotun, 
väkivallasta ja terrorista kärsivän lapsen, 
nuoren, äidin, isän, veljen, sisaren, mum-
mon, vaarin, ystävän ja vihollisen puo-
lesta.

Rauhan puolesta.

Herra armahda. Herra armahda. Herra, 
armahda.

Isä Tuukka Rantanen

Helsingin Kallion evankelis-luterilainen 
seurakunta teki keskiviikkona 12.10. pää-
töksen saattokellojen soittamisesta päivit-
täin kello 17 Syyrian Aleppon pommitus-
ten uhreille. Samalla seurakunta haastoi 
kaikki Suomen kirkot mukaan soittamaan 
kelloja YK:n päivään 24.10. saakka.

Oulussakin soitimme, koska kellojen 
ääni kuultiin paljon laajemmin kuin nor-
maalisti. Kaduilla ja kodeissa ihmiset 
havahtuivat, muistivat, ehkä rukoilivat. 
Pysähtyivät ajattelemaan. Median kautta 
kellojen ääni kaikui yli valtakunnan rajo-
jen.

Tärkein syy oli kuitenkin se, että orto-
doksisessa kirkossa kellojen soitto on aina 
rukousta. Niin kuin vesi pyhittyy rukouk-
sen kautta ja tulee siunauksen välikappa-

Aleppon ja 
Mosulin kellot 
soivat katedraa-
lissa 14.–24.10. 

Kuva: Tuukka Rantanen
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Metropoliitta Elia siunaa katedraalin uudet ikonit Oulussa. 

Kuva: Tuukka Rantanen

OULUN SEURAKUNTA 

Rovasti Eino Hynnisen 75-syntymäpäivää juhlistettiin 2.10. 

Kirkkoherra Marko Patronen vihmoo pyhitetyllä vedellä Vihannin praas-
niekassa 1.10. 

Johannes Teo-
login laulajat 
Joensuusta vie-
railivat Oulussa 
syyskuussa. 

Kuva: Tuukka Rantanen

Kuva: Pekka Jylänki

Kuva: Tuukka Rantanen
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Kiitos
”Ihminen suunnittelee tiensä, 

mutta Herra ohjaa hänen askelensa.” 
Sananl. 16: 9.

2.10. 2016 
päivän johdosta kiittäen

Isä Eino Hynninen

Oulun nuortentapahtumassa 21.–23.10. reippailtiin SuperParkissa. 

Kemin kirkolla pidettiin ortodoksinen kirkkopäivä 24.9. jonka aikana kirkolla vieraili noin 100 ihmistä. 

Kuva: Tuukka Rantanen

Kuva: Tuukka Rantanen

Kuva: Pekka Jylänki

Kuva: Tuukka Rantanen
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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 keskus- 
rekisteristä (ma-pe klo 9–15), 
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi

Ville Kiiveri, kirkkoherra
31.12.2016 asti
p. 020 6100 499 / 040 962 0063
ville.kiiveri@ort.fi

Andrei Sõtšov,  kirkkoherran toimen 
sijainen 1.1.2017 alkaen
p. 020 6100 291 / 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi

Laura Aho, kanttori 
p. 020 6100 497 / 040 5698 304
laura.aho@ort.fi

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Uuden vuoden näköaloja 

Seurakunnallamme on takana työteliäs ja vaiherikas 
vuosi. Seurakunta sai itselleen diakonin, isä Simon. 
Vaasan kirkko vietti 150-vuohisjuhlaa ja nuorille 
järjestettiin kaksi leiriä.  Myös henkilökunnassa  ta-
pahtui muutoksia. Kokkolaan perustettiin papin toi-
mi, jota hoitamaan minut valittiin huhtikuun alusta 
alkaen. Kesäkuussa Haminan seurakunnan kirkko-
herraksi valittiin paimenemme isä Ville, joka siirtyi 
uuteen työpaikkaan vuoden 2017 alusta.  Koko Vaa-
san seurakunnan puolesta lämmin kiitos isä Villelle 
tehdystä työstä. Toivotamme hänelle uudessa tehtä-
vässä pitkää ikää ja menestystä!  

  Kuluneena vuonna seurakunnassa on tehty 
satoja tunteja vapaaehtoistyötä. Suurkiitos tästä 
luottamuselimille,  isännöitsijöille  ja kaikille seura-
kuntalaisille! Mitkä ovat Vaasan seurakunnan uu-

den  vuoden suunnitelmat sekä kehittämistä kaipaavat asiat? Keskipisteessä ovat 
varmasti vapaaehtoistyön elävöittäminen ja  tehostaminen.  Esimerkkeinä  tästä 
mainittakoon uusien seurakuntalaisten aktivoiminen  ja kirkon työhön sitoutta-
minen sekä alueellisen toiminnan järjestäminen.  

  Jumalan sanassa sanotaan: ”Muistelkaa muinaisia aikoja” (5 Moos 32: 7). 
Kehoittaessaan katsomaan taaksepäin pyhä sana tahtoo avata näköalan Jumalan 
toimintaan. Jokaisessa muutoksessa näkyy myös Kaikkivaltiaan johdatus, Hänen 
uskollisuutensa ja rakkautensa.   

 Älä siis vältä katsomista taaksepäin, vaan suuntaa ajatuksesi ja koko elämäsi 
eteenpäin. Jumala lupaa meille kaikille tulevaisuuden ja toivon. 

Pastori Andrei Sõtšov
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijän paikka avoinna

JOULUKUU 
Ke 14.12. klo 18 ehtoopalvelus
La  17.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su  18.12. klo 10 hetkipalvelus
Ke  21.12. klo 18 ehtoopalvelus
La  24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Su  25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,   
 Kristuksen syntymä
La 31.12. klo 18 ehtoopalvelus

TAMMIKUU
To  5.1. klo 18 vigilia
Pe  6.1. klo 10 liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys, Kristuksen kaste
La  7.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su  8.1. klo 10 hetkipalvelus
Ke  11.1. klo 18 ehtoopalvelus
La  14.1. klo 18 vigilia
Su  15.1. klo 10 hetkipalvelus
Ke  18.1. klo 18 ekumeeninen ristisaatto
La  21.1. klo 18 vigilia
Su  22.1. klo 10 liturgia
Ke  25.1. klo 18 ehtoopalvelus
La  28.1. klo 18 vigilia
Su  29.1. klo 10 hetkipalvelus
Ke  1.2. klo 18 ehtoopalvelus
La  4.2. klo 18 vigilia
Su  5.2. klo 10 liturgia, publikaanin ja   
 fariseuksen sunnuntai
Ke  8.2. klo 18 ehtoopalvelus
La  11.2. klo 18 vigilia
Su  12.2. klo 10 hetkipalvelus, 
 tuhlaajapojan sunnuntai
Ke  15.2. klo 18 ehtoopalvelus
La  18.2. klo 18 vigilia

Su  19.2. klo 10 hetkipalvelus,    
 tuomiosunnuntai
Ke  22.1. klo 18 ehtoopalvelus
La  25.2. klo 18 vigilia
Su  26.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
Su  26.2. klo 18 ehtoopalvelus,   
 sovintosunnuntai

KOKKOLA

PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö,
p. 045 671 6716

la  24.12. klo 10 liturgia, Kristuksen   
 syntymän aatto
Su  15.1. klo 10 liturgia
Ke  1.2. klo 18 vigilia ja liturgia, Kristuksen  
 temppeliin tuonti, praasniekka

PIETARSAARI

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

Su  12.2. klo 10 liturgia, tuhlaajapojan   
 sunnuntai

LAPUA

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

Su  18.12. klo 10 liturgia
Ma  26.12. klo 10 liturgia
Su  29.1. klo 10 liturgia

KAUHAJOKI

KAUHAJOEN EV.LUT. SRK:N 
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1
Su  8.1. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

SEINÄJOEN ORT. RUKOUSHUONEEN
KANNATUSYHDISTYS
Päivölänkatu 32, Seinäjoki

To  12.1. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri (Kuinka rukoilla)
To  26.1. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri (Kirkkohistoria)
To  9.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri
Su  19.2. klo 10 piispallinen liturgia, KP   
 metropoliitta Elia
To  23.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri

Kuva: Tini Paalanen

Karjalan valistajien liturgia Kokkolassa.

Syyskuun juhlaliturgiassa Vaasassa.

VAASAN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

EKUMEENISEN RUKOUSVIIKON RISTI-
SAATTO VAASASSA 18.1.
Keskiviikkona 18.1. ekumeenisen rukous-
viikon ristisaatto alkaa ortodoksiselta 
kirkolta klo 18. Alkuhartauden jälkeen 
siirrymme ristisaatossa katoliselle kirkolle. 
Rukoushetken jälkeen jatkamme matkaa 
luterilaiselle kirkolle. Iltatee luterilaisen kir-
kon kryptassa n. klo 19. Tervetuloa!

 
PALAVA PENSAS
OPINTOPIIRI kokoontuu tiistaisin klo 18 
seurakuntasalilla. Opintopiirissä keskus-
tellaan kirkon opetuksesta. Piiri on avoin 
kaikille. Opintopiiriä vetää diakoni isä 
Simo Haavisto ja hän antaa lisätietoja p. 
040 7070 678 tai haaviston.simo@
gmail.com
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Hiippakuntasäätiö jakoi apurahat
Yhteensä yhdeksän hakemusta tuli 
Oulun ortodoksisen hiippakunnan sää-
tiön hallitukselle, kun apurahojen haku-
aika päättyi lokakuun alussa. Anottu 
summa oli yhteensä 18.200 euroa, enem-
män kuin koskaan sanoo vuonna 1988 
perustetun säätiön asiamies, kirjapaino-
neuvos Seppo Maskonen.

Useat hyvät anomukset tulivat oman 
hiippakunnan ulkopuolelta, ja siksi ne 
jouduttiin heti siirtämään syrjään. 
Varattu 4.500 euron summa päätettiin 
jakaa samansuuruisena kolmen hakijan 
kesken.

Rovaniemellä toimiva 23 laulajan Voca-
liisat-kuoro, johtajanaan Anniina Maikkula, 
sai apurahan ortodoksisen kirkkomusiikin 
sovittamiseen ja konserttien järjestämiseen. 
Oulunseudun ikonimaalarien hanke hei-
dän maalaamiensa kahdentoista profeettai-
konin kiinnittämiseksi Pyhän Kolminai-
suuden katedraalin kattoon oli toinen 
tuettu hanke. Kolmas apuraha kohdistuu 
Lapin seurakunnan alueella kahteen koh-
teeseen, joista toinen on kolttaperinteen 
mukaisten hautausmaaperinteiden elvyttä-
minen kahden järjestettävän kurssin avulla 
ja toinen ”Valon kylät”-kampanja, jossa 

Sevettijärven, Nellimin ja Keväjärven tsa-
sounat ja kirkko sekä pihoille rakennetut 
jääristit valaistaan koko tulevan talven ajan.

Säätiön anomuksetta myönnettävä 
tunnustuspalkinto, 1.500 euroa, luovutet-
tiin Vaasan seurakunnan juhlien aikaan 
syyskuussa Irja Haapalalle Kauhavalta. 
Hän on tehnyt pitkään vapaaehtoistyötä 
vanhusten ja sairaiden luona vierailemalla 
ja erityisesti sen puolesta, että aiemmin 
aktiiviset kirkossa kävijät, jotka ovat jou-
tuneet hoitokotiin tai muuhun vastaan 
paikkaan, ovat voineet päästä osalliseksi 
Herran pyhästä ehtoollisesta.

Vaasan seurakunta juhli pääkirkon 
150-vuotisjuhlaa.

LUKUPIIRI-KÄSITYÖKERHO
Lukupiiri-käsityökerho kokoontuu tors-
taisin klo 14.30–17.00 seurakuntasalissa 
(Koulukatu 45 ).
Anna-Maija Aarnio opastaa halukkaita 
tekemään kahvipusseista pannunalusia ja 
koreja.
Jatkan myös käspaikan ompelun opastus-
ta parhaani mukaan ja luen tarinoita.
Kahvi- / teekupposen keralla käsitöitä teh-
den tai vain kuunnellen ja jutustellen !
Iloisin terveisin kerhon vetäjä Reija Haavisto
Jos haluat kysyä lisää , minut tavoittaa nu-
merosta 0400 777 618.
 
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKON KUORO
Pyhän Nikolaoksen kirkon kuoroon on 
jatkuva haku uusista laulajista. Jos omaat 
lauluäänen ja musiikillisen korvan tule 
rohkeasti mukaan. Harjoitukset pidetään 
torstaisin klo 17.30–19  srk-salilla, os. Kou-
lukatu 45, Vaasa. 

Kuoroa johtaa kanttori Laura Aho. Lisätie-
toja kuorosta antaa kanttori Laura Aho, 
sähköpostitse laura.aho@ort.fi tai puheli-
mitse 0206 100 497. 
 
LAPUAN ORTODOKSIAPIIRI
Lapualla jatketaan ortodoksiapiiriä, jota 
vetää isä Andrei. Seuraavat kokoontumiset 
ilmoitetaan seuraunnan nettisivujen ajan-
kohtaista osiossa. Ortodoksiapiirin aluksi 
toimitetaan ehtoopalvelus ja sen jälkeen 
käsitellään ortodoksista uskoa tämän päi-
vän maailmassa. Ortodoksiapiiri kokoon-
tuu rukoushuoneella osoitteessa Koulu-
katu 7, Lapua. Kaikki ovat tervetulleita! 
Lisätietoja Andrei Sotsov, p. 0400 761 718. 
 
KOKKOLAN OPINTOPIIRI
Pyhien Simeonin ja Hannan tsasounan 
toiminta pyörii lähinnä vapaaehtois- ja tal-
koovoimin. Tule mukaan tekemään yhdes-
sä asioita Jumalan kunniaksi. Opintopiirin 
kokoontumiset ilmoitetaan seurakunnan 
nettisivuilla.
Muut jumalanpalvelukset Kokkolassa 
löytyvät seurakunnan jumalanpalveluslis-
tasta. 
Lisätietoja tsasounan isännöitsijältä Pirkko 
Kivistöltä puh. 040 668 2994.
 
OHJAAJAHAKU 
 Vaasan ortodoksinen seurakunta hakee 
ohjaajia kesän 2017 kristinoppileirille sekä 
syksyn 2017 perheleirille. Ohjaajahaun 
käynnistymisestä ilmoitetaan seurakunnan 
nettisivuille helmikuun jälkeen. Ohjaajaksi 
pyrkiviltä vaaditaan ONL:n leiriohjaajakou-
lutus. Koulutuksista  voi käydä lukemas-

sa tarkemmin ONL:n nettisivuilta, onl.fi. 
Leirinohjaajien peruskurssi eli LO1-kurssi 
järjestetään 10.–12.2.2017 yhteistyössä 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
kanssa. Hyvin suositulle kurssille mahtuu 
mukaan n. 40 osallistujaa. Ilmoittautumi-
nen avataan joulukuussa. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot ohjaajakurssista Tampereen 
seurakunnan nuorisotoimenohjaaja Ne-
manja Balcin nemanja.balcin(at)ort.fi JA 
järjestösihteerin sijainen Antti Kokkonen 
antti.kokkonen(at)ort.fi

KATUMUKSEN SAKRAMENTILLE!
Suuri paasto alkaa ja silloin on hyvä aika 
osallistua katumuksen sakramentille. Ota
yhteyttä isä Andreihin ja sovi aika synnin-
tunnustukselle, p. 0400 761 718.
 
TERVEHDYSKÄYNNILLE
Seurakunnan pappi tulee mielellään terveh-
dyskäynnille sairaalaan, vanhainkoteihin, 
hoitolaitoksiin ja koteihin. Voimme toimit-
taa kiitosrukoushetken, kodinpyhityksen, 
osallistua ehtoolliselle, toimittaa sairaanvoi-
telun tai keskustella uskonelämään liitty-
vistä asioista. Ota yhteyttä isä Andreihin, p. 
0400 761 718 tai andrei.sotsov@ort.fi
 
VAPAAEHTOISTYÖSTÄ VAASASSA
Haluatko tulla kantamaan oman kortesi 
seurakunnan kekoon? Olemme pyrkineet 
pitämään kirkkokahvit joka sunnuntai 
joko hetkipalveluksen tai liturgian jälkeen. 
Paaston aikana kirkossa on monia juma-
lanpalveluksia. Jos haluat auttaa kirkon 
siistimisessä niin tule mukaan! Ota yhteyt-
tä isä Simo Haavistoon p. 040 7070 678.
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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

Kristus syntyy – kiittäkää!

Paimen-Sanomien toimitus 

toivottaa kaikille lukijoille 

rauhallista Kristuksen syntymän 

juhlaa.
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Aadamista Aabeliin ja takaisin
Psalmi 144 kertoo Jumalan voimasta. 
Mutta psalmisti intoutuu myös pohti-
maan Herran varjossa lymyävää ihmi-
syyttä. Hän kuvaa ihmistä seuraavasti: 
”Ihminen on kuin tuulenhenkäys, hänen 
päivänsä katoavat kuin varjo.” (144:4). 
Adjektiivien tasolla ihmisen katoavaisuus 
asetetaan Herran ikuisuutta ja voimaa 
vasten, ja häilyväisyys ja katoavaisuus esi-
tetään ihmiselämän hallitsevina piirteinä.

Hepreaksi sanat kuitenkin avautuvat 
syvemmällä tavalla. Ihminen, eli Aadam, 
on kuin henkäys, eli Aabel. Aabeli merkit-
see turhuutta, tyhjyyttä. Eli Aadam on  
nyt kuin Aabel. Ihmiskunnan aamurus-
kon kaksi ihmistä, langennut Aadam ja 
langenneeseen maailmaan syntynyt poika 
Aabel, virkoavat kielikuvina psalmistin 
tekstissä. Nykytilassaan ihminen on 
Aabelin kaltainen, hauras, väkivallalle 
altis. Ihminen on nyt Aabel, Aadam syn-
nin valepuvussa. Ihminen vertaantuu sii-
hen mikä ei ole oikein mitään. Tämä ei-
mitään ei sisällä niinkään arvottamista 
(”hän ei ollut oikein mitään, täysi nolla”), 
vaan ihminen on konkreettisesti todella 

olemassa kuin ei olisikaan, lähellä ei-
mitään. Abelin surmaa hänen veljensä 
Kain. Ensimmäisenä kuolleena ihmisenä 
Aabel käynnistää synninalaisen maailman 
väkivaltaisen kiertokulun.

Psalmisti anoo, että Herra kallistaisi 
taivaansa ja pelastaisi palvelijansa. Nämä 
ovat Aabeliksi tulleen Aadamin liturgisia 
sanoja, jotka eivät kumpua yksin menete-
tyn perinnön ikävästä. Ne eivät ole vain 
vaikerrusta Aadamina olon menettämi-
sestä. Niissä kaikuu myös suru ihmisen 
aabeliudesta, ihmisenä olon varjonkaltai-
sesta elämästä, vihollisten keskellä asumi-
sesta.

Uusi Aadam, Kristus, on valo, joka 
hävittää varjon. Kristuksen jälkeen kuole-
man varjo jää maahan, mutta se ei enää 
varjosta ihmistä. Hän kykenee kävele-
mään valossa, enteillen sitä valoa joka 
loistaa aikojen lopussa kaikkialta, sisältä 
ja ulkoa, ilman varjostavia pintoja ja 
ilman siimeksiä johon ihmisen tarvitsisi 
piiloutua.

Tämä on psalmin runollisessa muo-
dossa esitetty pelastuksen sukukronikka.

Jumala esiintyy tässä yhtälössä oikea-
mielisten turvana. Hän täyttää lopulta 
vilja-aitat, eikä ”toreilta kuulu enää vali-
tusta” (144:14) eikä Aabelin tarvitse enää 
pelätä. Kristuksessa uusi ihminen pysyy, 
eikä enää varjona heittäydy poispäin 
valosta eikä muodosta omituisia kuvia 
seinälle. Hän on selkeästi, tiiviisti – 
Jumalassa pysyen. 

Abelin ja Kristuksen yhteyteen pala-
taan Heprealaiskirjeessä, jossa (12:22–
24) todetaan Jumalan valtakunnan tul-
tua lähelle: ”Te olette tulleet Siionin 
vuoren juurelle, elävän Jumalan kau-
pungin, taivaallisen Jerusalemin luo. 
Teidän edessänne on tuhansittain enke-
leitä ja juhlaa viettävä esikoisten seura-
kunta, ne, joiden nimet ovat taivaan 
kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuo-
mari, siellä ovat perille päässeiden van-
hurskaiden henget, ja siellä on uuden 
liiton välimies Jeesus ja vihmontaveri, 
joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin 
Abelin veri.”

Ari Koponen


