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Helluntai ja kirkon uudet tuulet 

Tänä kesänä meidän ei ole totisesti tarvinnut valittaa 
kesän kylmyyttä. Lämpöaalto alkoi jo hyvissä ajoin 
toukokuussa ja tätä kirjoittaessa elokuun toisella vii-
kolla se vain jatkuu. Samalla kun olemme nauttineet 

kesän aurinkoisista päivistä, on herännyt huoli ilmaston lämpene-
misestä. Suomen kuuma kesä ja Etelä-Euroopan ankara kuivuus 
ja tulipalot ovat herättäneet kysymyksiä. Sopivatko kesän läm-
pöennätykset normaaliin vaihteluun ollen siten aiheeton huoli 
vai onko kyseessä kasvihuoneilmiöstä kaikkine siihen kuuluvine 
muutoksineen? Ikävä kyllä pitkän aikavälin tilastot osoittavat että 
huoleen on syytä. Eräänä huolenaiheena on napajäiden sulaminen 
ja sitä seuraava mahdollinen merenpintojen nouseminen. Syyttä-
vä sormi osoittaa meitä ihmisiä, sillä kaikesta päätellen olemme 
syyllisiä. Kulutamme liikaa, suhteemme luontoon on vääristynyt 
ja maapallon väestön kantokyky alkaa saavuttaa lakipisteensä. Ky-
seessä on sekä aineellinen että myös hengellinen kriisi josta saam-
me syyttää ihmisen itsekkyyttä, ahneutta ja välinpitämättömyyttä. 
Tämän seurauksista maapallo ja sen asukkaat nyt kärsivät. 

Kristityn elämään ei kuulu vain omasta itsestämme tai per-
heestämme välittäminen. Sitä ei tulisi ymmärtää pelkästään sa-
tunnaisena kirkossa käymisenä tai silloin tällöin tapahtuvana 
Jumalan muistelemisena vaan yhtä lailla siihen kuuluu vastuun-
tunto, vastuullinen kuluttaminen ja luomakunnan kaitseminen. 
Kristityn tulisi pyrkiä kaikessa kohtuullisuuteen ja tasapainoon 
lähimmäistemme ja luomakunnan kanssa. Vastuun sysääminen 
muiden niskoille on väärin, me kaikki olemme vastuussa kaikesta, 
vastuu on jakamaton ja siten meidän jokaisen. Kysymys on va-
linnoista joita eteen jatkuvasti joudumme. Kysymys on siitä nä-
emmekö lähimmäisemme ja luonnon kertakäyttövälineenä vaiko 
osana Jumalan luomistyötä, jota kaikki heijastaa. Mikäli ymmär-
rämme asian oikean laidan, meidän tulisi luonnollisesti elää nii-
den periaatteiden mukaan. 

Uusi kirkkovuosi alkaa syyskuun alussa. Patriarkkamme 
Bartholomeos on jo 20 vuotta sitten siunannut syyskuun 1. päivän 
luomakunnan päiväksi. Hän on pro�loitunut vihreäksi patriar-
kaksi juuri ekologisten periaatteiden nostamisessa osaksi kirkon 
ekonomiaa eli armotaloutta. 

’Aikamme ekologinen ongelma vaatii radikaalia uudelleenar-
viointia siitä, miten näemme koko maailman; se vaatii erilaista 
tulkintaa aineesta ja maailmasta. Suhteemme luontoon edellyttää 
ihmiskunnalta uudenlaista asennetta ja uutta käsitystä siitä kuinka 
hankkia ja hyödyntää aineellisia luonnonvaroja’. (Patriarkka Bart-
holomeos) 

Patriarkkamme haluaa herättää keskustelua ja konkreettisia 
tekoja. Hänen kantama työnsä on kantanut hedelmää ja muut 
kirkkokunnat, mukaan lukien Rooman kirkko, ovat lähteneet 
mukaan talkoisiin vihreiden arvojen puolesta. Yksi päivä vuo-

dessa ei riitä siihen että kelkka kääntyisi vaan tarvitaan paljon 
enemmän. Arvovaikuttajana rakastettu patriarkkamme kuitenkin 
osoittaa suuntaa ja korostaa ekologisten arvojen tärkeyttä kristi-
tyn elämässä. Nyt on hyvä ottaa koppi näistä periaatteista ennen 
kuin on liian myöhäistä. 

Den gångna sommaren har varit oerhört varm inte bara här hos 
oss utan även ute i världen. En sådan extrem värme väcker så klart 
vår oro: blir detta för varje sommar förekommade vädertyp eller 
var sommaren bara exceptionellt varm? Tyvärr pekar allting på att 
så inte var fallet. Som kristna borde vi göra vårt för att förhindra en 
katastrof som är att vänta om inte utvecklingen hejdas. Ekologisk 
tänkade borde vara en självklarhet för oss. Människans själviskhet, 
girighet och likgiltighet leder till en kris som kan komma att sluta 
illa. Vi konsumerar allt för mycket och vårt förhållande med 
naturen är förvrängd. Vår patriark Bartholomeos har redan för 
tjugo år sedan förkunnat 1. september som naturens dag. 

‘Vår tids ekologiska problem kräver en radikal omvärdering av 
hur vi ser hela världen. Det kräver en annan tolkning av materia 
och världen. Vår relation med naturen kräver en ny attityd och 
en ny uppfattning om mänskligheten i det hur man förvärvar och 
utnyttjar materiella resurser ‘. (Patriark Bartholomeos) 

Vår älskade patriark vill väcka vår uppmärksamhet kring 
dessa frågor och han har redan fått genklang hos andra kristna 
kyrkor, däribland kyrkan i Rom. Nu är det dags för oss att ta tag i 
hans principer och börja agera innan det är för sent. 

Hyvää uutta ja vastuullista kirkkovuotta! 

Metropoliitta Elia 
metropoliitta.elia@ort.�
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intro historia

Elokuun alkupuolella ryhmä Petsamosta 
evakuoitujen kolttasaamelaisten eri-ikäi-
siä jälkeläisiä teki kiertomatkan Venäjän 
puolelle entisille sukujensa maille. Ryhmä 
vieraili kaikkien kolmen aikoinaan Suo-
meen kuuluneen kolttasiidan alueella. 
Matka oli samalla myös pyhiinvaellus-
matka pyhittäjä Trifon Petsamolaisen 
jalanjäljissä, kuuluihan matkaohjelmaan 
vierailu Petsamon luostarissa eli pyhittäjä 
Trifon Petsamolaisen luostarissa ja osal-
listuminen Paatsjoen Kolttakönkään eli 
Borisoglebskin kirkon praasniekkaan 
Venäjän ortodoksisen kirkon viettäessä 
pyhien Borisin ja Glebin muistopäivää 6. 
elokuuta. Ystäväni Hanna-Maaria 
Kipriano� kutsui minut tälle erittäin 
mielenkiintoiselle matkalle mukaan venä-
jän tulkiksi. Matkanjohtajana toimi Anna 
Lumikivi ja oppaana Irja Jefremo�. 

Yli kolmekymmenpäinen matkaryh-
mämme aloitti matkansa Ivalosta ja suun-
tasi sieltä Sevettijärven ja Näätämön 
kautta Norjaan, josta raja Venäjän puo-
lelle ylitettiin Storskog-Borisoglebskin 
rajanylityspaikan kautta. Rajanylityspai-

kalla ei ollut ruuhkaa ja rajanylitys sujui 
jouheasti. 

Jo matkan ensimmäisenä päivänä 
ryhmämme vieraili Pyhittäjä Trifon Pet-
samolaisen miesluostarissa, ns. Yläluosta-
rissa, Luostarin kylässä. Luostari sijaitsee 
vähän yli 10 km päässä Zapoljarnyin kau-
pungista, johon ryhmällemme oli varattu 
hotellimajoitus. Pyhittäjä Trifon Petsamo-
laisen luostari paloi maan tasalle vuonna 
2007, jonka jälkeen sitä on jälleenraken-
nettu. Luostarilla on upea hirsistä raken-
nettu muuri ja pääportin yläpuolella lukee 
venäjäksi Matteuksen evankeliumin sanat: 
”Minun huoneeni on oleva rukouksen 
huone”. Luostarin alueelle on noussut igu-
menin ja veljestön asuinrakennukset, 
kirkko ja kauppa. Ryhmän vieraillessa 
luostarin pääkirkossa oli meneillään 
ehtoopalvelus, johon ryhmäläiset poikke-
sivat. 

Luostarin alueella oli myös ryhmä 
varusmiehiä tekemässä putkitöitä. Ulko-
maalainen matkailijaryhmä herätti kiin-
nostusta varusmiesten keskuudessa ja he 
jopa halusivat ikuistaa minut ja ystäväni 

Hanna-Maarian yhdessä kanssaan valo-
kuvaan. Sen sijaan ryhmämme ei sen 
kummemmin herättänyt mielenkiintoa 
veljestön keskuudessa. Kukaan ei tullut 
kysymään mistä olemme ja mihin 
olemme menossa. Näin luostarin alueella 
nunnan, jolta menin kysymään mielen-
kiinnosta, että mistä hän on lähtöisin, ja 
hän kertoi olevansa Kirovskista Hibino-
gorskin nunnaluostarista Kuolan niemi-
maalta. Hibinogorskin nunnaluostari 
onkin Petsamon luostarin läheisin nun-
naluostari. Ryhmämme teki ostoksia luos-
tarin myymälässä ja moni osti itselleen 
pyhittäjä Trifon Petsamolaisen ikonin. 

Luostarista matka jatkui vielä samana 
päivänä Petsamon kolttasiidan talvikylän 
paikalle. Talvikylässä joukko ryhmäläisiä 
kävi talvikylän entisellä hautausmaalla 
muistelemassa edesmenneitä esivanhem-
piaan ja laulamassa sekä suomeksi että 
koltansaameksi Saata oi Kristus palvelijasi 
-kontakin.

Toisen päivän ja koko matkan koho-
kohta oli Kolttakönkäällä eli Borisoglebs-
kissä rajavyöhykkeellä sijaitsevan kirkon 

Pyhiinvaellus esi-isien maille 
ja pyhittäjä Trifon Petsamolaisen jalanjäljille
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juhlapyhä. Kirkkoon päästäkseen ryh-
mälle oli pitänyt hankkia erikseen raja-
vyöhykeluvat, joiden saamista jännitettiin 
lähes viime hetkille saakka. Luvat kuiten-
kin järjestyivät ja vierailu praasniekassa 
oli mahdollista. 

Kirkko sijaitsee Paatsjoen Kolttakön-
kään varrella upeissa maisemissa Koltta-
könkään kosken rannalla. Jotta kirkolle 
pääsee, täytyy ylittää Borisoglebskin voi-
malaitos ja koukata Norjan kautta takai-
sin Venäjän puolelle. Ryhmällämme oli 
erittäin erikoislaatuinen tilanne, koska 
pääsimme siis ylittämään neljään kertaan 
kävellen Venäjän ja Norjan rajan käydes-
sämme kirkolla. Rajavyöhyke aiheutti 
myös sen, että matkalla kirkolle tai kir-
kolta, ei saanut poiketa tieltä eikä mat-
kalle saanut jäädä hidastelemaan. Yksi 
ryhmäläisistämme halusi poiketa metsik-
köön katsomaan edesmenneiden suku-
laistensa asuinpaikkaa, ja asia järjestyi 
sillä, että hänen mukaansa lähti sotilas 
vahtimaan metsävierailua. 

Kolttakönkään kirkko on rakennettu 
paikalle, jolla pyhittäjä Trifon Petsamolai-

nen kastoi saamelaisia vuonna 1565. 
Nykyisen kirkon rakennustyöt alkoivat 
vuonna 1872 ja kirkko vihittiin käyttöön 
elokuussa 1874. Kirkko on pyhitetty 
marttyyreille Boris Kiovalaiselle ja Gleb 
Kiovalaiselle ja se on erittäin kaunis 
puna-valkoinen puukirkko. Ryhmämme 
ehti paikalle juuri parahiksi ennen, kun 
paikalle saapui juhlallisesti palveluksen 
toimittaja, Severomorskin piispa Mitrofan 
(Badanin). 

Jotkut ryhmäläiset uskaltautuivat syn-
nintunnustukselle venäjän kielellä ja 
niinpä he myös osallistuivat ehtoolliselle 
tässä merkittävässä juhlassa. Ristisaaton 
jälkeen, kirkkokansan palattua kirkkoon, 
piispa Mitrofan kertasi puheessaan 
pyhien marttyyrien Borisin ja Glebin tari-
nan ja vertasi tsaari Nikolai II:n kohtaloa 
näiden pyhien marttyyrien kohtaloon. 
Pyhät Boris ja Gleb olivat Kiovan suuri-
ruhtinas Vladimir I:n poikia, jotka mur-
hattiin. Heidät kanonisoitiin ensimmäi-
siksi itä-slaavilaisiksi pyhiksi jo vuonna 
1071. Pyhät Boris ja Gleb ovat tunnettuja 
Venäjällä ns. kärsimyksen kantajina, 
koska he eivät vastustaneet pahuutta väki-
vallalla. 

Kun varsinainen liturgia oli toimi-
tettu, seurakunnalle annettiin vaellussau-
vat, ja ryhmä suuntasi kirkosta kiven hei-
ton päässä joen törmässä sijaitsevaan 
luolaan, jossa pyhittäjä Trifon oli aikoi-
naan kilvoitellut. Luolavierailun jälkeen 
juhlakansalle tarjoiltiin kirkon pihalle 
pystytetyissä pöydissä teetä, piirakoita ja 
runsaasti muutakin syötävää. Olimme 
sopineet isäntien kanssa jo etukäteen, että 
Anna Lumikivi, Hanna-Maaria 
Kipriano�, Erkki Lumisalmi ja Marko 
Jouste esittäisivät eri kokoonpanoissa 
kolme koltansaamelaista laulua, joista 
ensimmäinen oli leu’dd, toinen kehtolaulu 
ja kolmas leikkilaulu. Koltansaamelaiset 
laulut saivat erittäin lämpimän vastaan-
oton juhlaväen keskuudessa. Myös venä-
läiset juhlavieraat ja isännät innostuivat 
suomalaisten esityksistä, ja saimme kuulla 
myös kolme venäläistä laulua. Juhlan 
lopuksi piispa Mitrofan piti lyhyen 
puheen, jossa korosti, että on tärkeää, että 
Borisoglebskin kirkon temppelijuhlape-

rinnettä pidetään yllä. Lopuksi piispa 
Mitrofan lahjoitti kaikille suomalaisille 
juhlavieraille Pyhän Trifon Petsamolaisen 
elämästä kertovat kirjat. 

Severomorskin hiippakunnan netti-
sivuilla kerrottiin jälkeenpäin erittäin 
sydämellisesti ja lämpimästi vierailus-
tamme praasniekkaan. Isäntiä oli suoras-
taan hämmästyttänyt se rakkaus, jonka 
evakkoon lähteneiden kolttasaamelaisten 
jälkeläiset olivat säilyttäneet juuriaan, 
ortodoksisia perinteitä ja pyhittäjä Trifon 
Petsamolaista kohtaan.

Matkamme jatkui vielä praasniekan 
jälkeen mm. Nikeliiin, Petsamoon ja 
Titovkan tuntureille. Matkaseurue palasi 
kolmannen päivän jälkeen Lotta – Raja-
Joosepin rajanylityspaikan kautta takaisin 
Suomeen Ivaloon. Matka oli osallistujille 
erittäin koskettava ja ikimuistoinen koke-
mus. 

Teksti ja kuvat:

Terhi Saarenoja

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen luola sijaitsee 
Kolttakönkään kirkon läheisyydessä.
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Petsamon Pyhän Kolminaisuuden luosta-
rin synty liittyy Novgorodin 1400-luvulla 
aloittamaan lappalaislähetykseen. Luosta-
rin perustajana pidetään Kuolan niemi-
maalla ja Lapissa vaikuttanutta askeettia, 
pyhää Trifon Petsamolaista.

Pyhä Trifon Petsamolainen syntyi 
Keski-Venäjällä noin vuonna 1495. 
Hänen valistustyönsä lappilaisheimojen 
parissa huipentui vuonna 1533, kun Nov-
gorodista lähetysmatkalle Karjalaan ja 
Lappiin lähetetty pappismunkki Ilja vihki 
Trifonin munkiksi. Samalla vihittiin käyt-
töön myös Petsamojoen varteen raken-
nettu luostarikirkko. Petsamon luostari 
oli syntynyt.

Luostarilla oli tärkeä asema myös 
kaupallisena keskuksena. Suuri osa Poh-
jois-Venäjän ulkomaankaupasta hoidet-
tiin Petsamon luostarin sataman kautta.

Luostarin ensimmäiset vuodet olivat 
vaikeita, mutta tsaari Iivana IV:n tuella 
luostari alkoi kasvaa. Tsaari lahjoitti luos-
tarille mm. kirkonkellot ja jumalanpalve-
luskaluston sekä antoi vuonna 1556 luos-
tarin hallintaan kaiken Petsamonjokeen 
rajoittuvan maan Paatsjoelta Nuorttijoelle 
ja Suonikylään.

Lisäksi luostari sai kalastusoikeudet 
alueen vesistöihin, luvan ottaa haltuunsa 
kaikki eläimet, kuten mursut ja valaat, 
jotka ajautuivat rantaan, sekä oikeuden 
verottaa kolttia.

Kolttien apostoliksi kutsuttu Trifon 
Petsamolainen kuoli vuonna 1583. Vain 
muutamia vuosia myöhemmin Pekka 
Vesaisen sotajoukko tuhosi luostarin. 
Munkit tapettiin jouluyönä 1589 kirk-
koon jumalanpalveluksen aikana ja kaikki 
rakennukset poltettiin. Luostari siirtyi 
jatkamaan toimintaansa Kuolan kaupun-
kiin. Petsamon luostarin tarina Kuolassa 
päättyi vuonna 1764 tsaarin lakkautettua 
luostarin. 

Solovetskin luostari aloitti luostarin 
uudelleen rakentamisen vuonna 1886. 
Työt aloitettiin Trifonin erakkolan pai-
kalla ja myöhemmin rakentaminen ulo-

tettiin myös vanhalle luostaripaikalle Pet-
samo-vuonon varteen. Ensimmäiseen 
maailmansotaan mennessä luostarista oli 
jälleen kasvanut merkittävä hengellinen ja 
taloudellinen keskus. 

Luostarin oli kukoistuskaudellaan 
jopa oma sähkölaitos ja lennätin yhdisti 
kaukaisen luostarin muuhun maailmaan. 
Luostariin rakennettiin suuri määrä erilai-
sia rakennuksia Arkangelin metsistä tuo-
duista ikihongista. Vesaisen hävittämän 
kirkon paikalle kohosi uusi Kristuksen 
syntymän muistolle rakennettu kirkko, 
jonka tiilet valmistettiin luostarin omassa 
tiilitehtaassa. Ylä- ja Alaluostaria yhdisti 
ajanmukainen maantie.

Munkkeja oli luostarissa parhaimmil-
laan noin 50 ja maallikkotyöläisiä jopa 175. 
Luostarissa toimi myös koulu paikallisen 
väestön lapsille sekä yli 2000 nidettä sisäl-
tävä kirjasto. Luostarilla oli omistuksessaan 
suuri porotokka, hevosia ja lypsykarjaa.

Ensimmäinen maailmansota kutsui 
myös Petsamon luostarin nuoren väen 
Venäjän rintamalle ja katkaisi näin luosta-

rin suotuisan kehityksen. Tarton rauhassa 
vuonna 1920 luostari jäi Suomen valtion 
alueelle. Luostari siirtyi Suomen ortodok-
sisen kirkon alaisuuteen. Valtio siirsi luos-
tarin maaomaisuuden itselleen jättäen 
siitä luostarin omaan käyttöön 10% ja 
ainoastaan toistaiseksi. 

Yhteyden katkeaminen Venäjälle 
kuihdutti luostarin väkimäärää nopeasti. 
Toinen maailmansota autioitti luostarin. 
Viimeiset munkit siirtyivät Uuden Vala-
mon luostariin Heinävedelle jatkosodan 
loppuvaiheessa, kesällä 1944. Heistä vii-
meinen, munkki Akaki, kuoli vuonna 
1984 varsin korkeassa 110 vuoden iässä. 

Venäjän ortodoksinen kirkko elvytti 
luostaritoiminnan historiallisella Petsa-
mon luostarin paikalla vuonna 1997. 
Tämä uusi, Trifon Petsamolaisen luosta-
riksi nimetty luostari paloi jo kertaalleen 
joulukuussa 2007, mutta jälleenrakennus 
maailman pohjoisimmassa ortodoksisessa 
luostarissa on jatkunut sitkeästi.

Maria Hattunen

Petsamon luostarin vaiheita

Luostarin portissa lukee: "Huoneeni on oleva rukouksen huone".
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Hiljaisuus on sydämen asenne, ulkonaisilla puitteilla on loppujen lopuksi vain vähän 
sen asian kanssa tekemistä, kirjoittaa Helsingissä kilvoitteleva nunna Elisabet.

Onneksi näin ei kuitenkaan ole. Nunnaksi 
vihkimyksessä antamani lupaukset ohjaa-
vat elämääni. Kuuliaisuustehtävät ovat 
moninaiset: muun muassa kirkkoleipien 
leivontaa useisiin seurakunnan pyhäkköi-
hin, palvelemista kirkon ja seurakunnan 
luottamustehtävissä, kahden kirkon isän-
nöitsijänä toimimista (oman kappelin 
”isännöinnin” lisäksi) ja vapaaehtoistyötä 
lähinnä keittiössä piikomassa (meikäläi-
selle kömpelötassulle on suuri kunnia, että 
kelpaan keittiöjoukkoihin). Kappelin yhte-
ydessä on pieni ja vaatimaton kirkollinen 
kauppa. Lisäksi kappelissa toimii kolmena 
iltapäivänä viikossa olohuone, jonne jokai-
nen on tervetullut. Milloin osallistumme 
seurakunnan ruusutalkoisiin, milloin kes-
kustelemme enemmän tai vähemmän 
vakavista asioista tai teemme yhdessä käsi-
töitä. Lisäksi on varattu mahdollisuus istua 
sohvalla ja lukea pienestä kirjastostamme 
löytyviä kirjoja tai olla läsnä tekemättä 
yhtään mitään. Kahvia ja teetä on aina tar-
jolla. Kappelissa on vuoden verran pidetty 
säännöllisen epäsäännöllisesti keskusteluja 
aiheesta ”usko arjessa”. Vapaa-aikaa on 
niukalti, eikä sitä enemmälti kaipaakaan.

Nyt olen eläkkeellä tämän vuoden 
alusta alkaen. Aiemmin päivätyöni oli 
kuuliaistehtävänäni vuosien ajan. Ei 
mitenkään ainutkertaista, vaikka näin 
kuulinkin väitettävän. Työpaikallani 
herätti ihmetystä, kun kesäkuussa 2012 
lomalle lähti Liisa Toppila ja lomalta pala-
sikin nunna Elisabet. Mitenkähän tuolle 
nyt puhutaan ja mitenkähän tuohon suh-
taudutaan. Alkujännittyneisyyden jälkeen 
ongelmia ei ollut. Tietyt ”outoudet” 
hyväksyttiin osana minua, ja niinpä uudet 
työntekijät osastollamme saattoivat olla 
töissä kuukausia ennen kuin he kuulivat, 
että heidän joukossaan on oikea elävä 
nunna. Piti oikein tulla tarkistamaan, ettei 
vain oltu huijattu moisilla väitteillä. 

Eläkkeelle olin lähdössä vuotta aikai-
semmin. Eräs projekti, jossa olin mukana, 
oli pahasti kesken, joten heräsi ajatus, että 
jatkaisin vielä vuoden työssä. Sanoin, että 
voin pyytää asialle siunausta eli lupaa 
hengelliseltä ohjaajaltani. ”Itsehän sinä 
siitä päätät.”. ”En päätä, minun täytyy 
kysyä ohjaajaltani”. ”Kysy nopeasti, koska 
saat vastauksen?”. ”Soitan kyllä, mutta 
hän ei vastaa joka päivä puhelimeen. Kun 
hän vastaa, hän joko sanoo suoraan, mitä 
minun pitää tehdä, tai antaa vastauksensa 
myöhemmin, en osaa sanoa”. ”No, koska 
tiedät?”. ”Sitten, kun hän joko antaa siu-
nauksensa tai kieltää, en osaa sanoa aika-
taulua… nunna-elämää, näin se vain 
menee.” Aikani odoteltuani sain siunauk-
sen jatkaa vielä vuoden verran, ja projek-
tikin saatiin päätökseen.

Häiritseekö jatkuva ihmisvirta ja 
meteli? Onko tässä kilvoituksessa liikaa 
Marttaa ja liian vähän Mariaa? Kyse on 
elämästä, elämänmuodosta, jonka Jumala 
on antanut. On etsittävä tasapaino. Hiljai-
suus on sydämen asenne, ulkonaisilla 
puitteilla on loppujen lopuksi vain vähän 
sen asian kanssa tekemistä. Tarvittaessa 
voi sulkea kännykän ja pitää ”miniretrii-
tin” omassa keljassaan. Ihmisten läsnä-
olon voi muuntaa rukoukseksi heidän 
puolestaan. Metelin voi valjastaa keskitty-
misen tukemiseksi. 

Kun jumputus Kaisaniemessä alkaa, 
laitan kirkkoleipätaikinan kohoamaan. 
Tiedän, että minulla on monta tuntia 
aikaa kuuliaisuustehtäväni suorittamiseen 
ja rukoilemiseen. Ei kiirettä minnekään. 
Aiemmin niin kiusallinen meteli muut-
tuukin rukouksen siivittäjäksi, ja viimei-
siä leipiä uunista ottaessani vallitsee syvä 
rauha ja hiljaisuus – riippumatta siitä, 
jatkuuko musiikki vai ei.

Nunna Elisabet

Kilvoituselämää kaupungissa

Jumalansynnyttäjän syntymän yhteisö ry 
on toiminut vuodesta 2013 alkaen Helsin-
gin keskustassa, Kaisaniemen puiston reu-
nalla. Yhteisöllä on käytössään huoneisto 
ja vuokrattuna tila kappelia varten. Ker-
rostalon pihalla on kauniita istutuksia ja 
turvallinen lasten leikkipaikka. Heti ulko-
oven edessä alkaakin kaupunkilaiselämä 
niin hyvine kuin varjoisine puolineen.

Paikka on ehkä yllättävänkin rauhalli-
nen ollakseen aivan kaupungin ytimessä. 
Aamuisin kappeli on hiljainen, palveluk-
sen lopussa kuuluville kantautuvat töihin 
kiirehtivien askeleet. Iltaisin voimme 
kuulla leikkivien lasten, kotiin palaavien 
aikuisten, nuorison ilonpidon tai huma-
lassa huutavien ääniä. Pari kertaa olen 
jopa kesken palveluksen käynyt ”pitä-
mässä jöötä” ulko-oven edessä remuaville, 
jotka, kumma kyllä, ovat poistuneet pai-
kalta suuremmitta seremonioitta. Oman 
lukunsa muodostavat Kaisaniemessä 
pidettävät konsertit, jolloin rukousta sii-
vittää monituntinen jumputus, joka tun-
keutuu kaikkialle.

Kyseessä on mitä oivallisin paikka 
asua ja elää kilvoituselämään vihkiyty-
neelle nunnalle, Jumalan minulle osoit-
tama.

Kappelissa on arkiaamuisin kello 5.45 
aamurukoukset, puoliyöpalvelus ja aamu-
palvelus, sen jälkeen kuuliaisuustehtäviä. 
Illalla Jeesuksen rukouspalvelus tai akatis-
tos kello 18.30. Juhlien ja viikonloppujen 
palvelukset seurakuntakirkoissa. Kappe-
lissamme toimitetaan harvakseltaan litur-
gioita, ja viimeisen vuoden aikana suu-
reksi ilokseni on toimitettu muutaman 
kerran kokoöinen palvelus. Kuuliaisuus-
tehtävien lomassa luen oman rukoussään-
töni, ja pyrin rukoilemaan Jeesuksen 
rukousta tehtävien niin salliessa.

Ulospäin saattaa näyttää siltä, että voin 
tulla ja mennä, miten itseäni huvittaa. 
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Kristinoppileiri luostarissa 
– kirkon sydämessä

Nuoria kirkon elämään kutsuva kristinop-
pikoulu, eli ortodoksinen vastine luteri-
laisten rippikoululle, kerää seurakuntien 
omien kriparien ohella nuoria joka kesä 
Valamon luostariin. Luostarikriparia voi 
ajatella suihkuna kirkolliseen elämään: 
kristinoppileiri on monen nuoren tär-
keimpiä kosketuksia samanuskoisten 
yhteisöön ja luostari on koko kirkon puo-
lesta jatkuvasti rukoilevien koti. Kripari 
on kokemus seurakunnasta: ennen toisil-
leen usein tuntemattomat kokoontuvat 

yhteen; yhteenkuuluvuuden tunne nou-
seekin kriparikokemuksista eniten esille. 

Ensimmäinen nykymuotoinen luos-
tarikristinoppileiri järjestettiin vuonna 
1998. Ensimmäisen leirin johtajana toi-
minut Jaana Pössi kertoo, että luostari-
leiri syntyi käytännöllisistä tarpeista. 
Tuolloin seurakunnat eivät järjestäneet 
omia kripareitaan, vaan lähettivät kesäi-
sin Ortodoksisen Nuorten Liiton järjestä-
mille kahdelle kesäkriparille Puroniemen 
leirikeskukseen.
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Kristinoppileiri luostarissa 
– kirkon sydämessä

- Pian kävijämäärät kasvoivat ja oli 
järjestettävä kolmas kripari, Pössi kertoo.

Valmiit tilat ja hyvät ennakkokoke-
mukset käänsivät katseet Valamoon.

- Olimme järjestäneet jo aiemmin 
useita nuorten syystapahtumia Valamossa 
onnistuneesti ja luostari toivotti myös 
kristinoppileirin tervetulleeksi.

Siten jo parinkymmenen vuoden ajan 
kriparilaisille ovat tulleet tutuksi leiri-
kirkko luostarin vanhassa kirkossa sekä 
punainen vierasmaja majoitustiloina että 
oppituntien pitopaikkana. Jumalanpalve-
lusdemot ja leirien omat jumalanpalve-
lukset ovat kulkeneet rinta rinnan luosta-
rin jumalanpalveluselämän kanssa. 
Nuoret ovat saaneet näkyä ja kuulua luos-
tarinmäellä ja luostariväki on suhtautunut 
heihin myönteisesti. Kokeilu osoittautui 
pysyväksi konseptiksi.

Nykyään luostarikripari on ainoa kris-
tinoppileiri, jonka ONL järjestää. Järjestö-
sihteeri Annakaisa Onatsu kertoo, että 
leireistä tulee edelleen hyvää palautetta. 
Nuoriin on hyvä saada suoria kontakteja 
muutoinkin kuin kursseilla ja yksittäisissä 
tapahtumissa. Luostari on myös kokemus, 
jota kaikilla teini-ikäisillä ei ole.

- Uskon, että luostariympäristö avaa 
monelle ihan uuden näkökulman orto-
doksisuuteen. Senhän tekee jo kriparikin, 
mutta luostari tutustuttaa samalla omaan 
elämänrytmiinsä. Harva viettää muutoin 
viikkoa luostarissa. Samalla luostarikripat 
ovat ehkä miljöönsä vuoksi asteen rauhal-
lisempia. Villeimmät yöjuoksut jäävät 
ehkä luostarinmäellä tekemättä.

Valamossa on aina pidetty esillä nuor-
ten tapahtumissa mahdollisuutta tutustua 
luostariin myös myöhemmin, pyhiinvael-
tajana tai talkoolaisena. Onatsu kertoo, 
että joitakin nuoria on esimerkiksi suorit-
tanut luostareissa TET-harjoittelun tai 
palannut kesätöihin tuttuihin maisemiin. 
Oma lukunsa ovat ohjaajat, jotka hakevat 
yhä uudestaan kesäisiin maisemiin Hei-
nävedelle. 

- Ehkä tätä vapaaehtoistyön mahdolli-
suutta voisi rummuttaa vieläkin enem-
män, Onatsu pohtii.

Ari Koponen

Kempeleläinen Nelly Junno osallistui Ortodoksisten Nuorten Liiton 
järjestämälle luostarikristinoppileirille Valamossa. Marraskuussa 15 
täyttävän Nellyn eno, munkkidiakoni Nasari kilvoittelee luostarissa 
ja siten luostariympäristö ja elämä olivat Nellylle ainakin etäisesti 
tuttuja. Aiemmin vierailuja luostarissa oli kerääntynyt muutama.

- Mukava, kaunis ja rauhallinen paikka, Nelly kuvailee aikaisem-
pia kokemuksia.

Vaikutelmat muuttuivat erinomaisiksi paikanpäälle. Matkaan 
Nelly lähti yksin, mutta palasi monta kohtaamista rikkaampana. 

- Parasta oli uusiin ihmisiin tutustuminen. Luulin etten tutustu 
kenenkään, mutta se olikin helppoa. Leiri itsessään ei vastannut odo-
tuksia, vaan oli niitä parempi! Arvostan ja kunnioitan suuresti luosta-
rissa eläjiä.

Itse Nelly tähtää eläinlääkäriksi. 
- Eläimet ovat tosi tärkeitä, hän päättää.

9  •  PAIMEN-SANOMAT



Кто такая Пресвятая Богородица 
То, как чтят христиане Божию Матерь, 
несопоставимо с почитанием ни 
одного святого. В молитвах ее 
называют «Честнейшей Херувим и 
Славнейшей без сравнения Серафим», 
то есть выше и славнее самых высоких 
ангельских чинов – Херувимов и 
Серафимов. Известно более восьмисот 
икон Богородицы. К Ней обращаются 
и в горе, и в радости, со всеми без 
исключения вопросами и проблемами, 
с просьбой о спасении. Почему же Ее 
так прославляют?

Уникальная Мария
Начнем издалека. На протяжении 
многих веков человеческой истории 
мир ждал пришествия Спасителя. 
Этим ожиданием проникнут весь 
Ветхий Завет – это его центральная 
тема. Возникает вопрос: почему же 
Мессия так долго не приходил? Дело в 
том, что от женщины, которая должна 
была стать земной Матерью Бога, 
требовался величайший подвиг 
самоотречения и любви. Для того 
чтобы такая женщина появилась на 
свет, нужны были века подготовки. 
Богородица Мария – самая чистая и 
смиренная Дева из всех, рожденных на 
земле. Такое Дитя – результат усилий и 
духовной работы десятков поколений. 
Мария должна была согласиться на 
зачатие особенного Сына, должна 
была максимально доверить Богу 
Свою жизнь. Дева Мария могла не 
поверить Архангелу Гавриилу, 
который рассказал Ей, чего хочет от 
Нее Бог. Но Она поверила. Она могла 
сказать «нет». Достаточно было 
представить, что могло ждать Ее, 
совсем юную невинную девушку, 
выросшую при храме, обрученную с 
престарелым Иосифом, который 
обещал по-отцовски о Ней заботиться, 

когда бы оказалось, что Она 
беременна, и неизвестно от кого? 
Сколько сплетен и слухов породило 
бы такое положение… Так что Она 
могла испугаться и сказать «нет». Но 
Она доверилась Богу и согласилась. 
Наконец, Мария могла возгордиться, 
что выбор пал на Нее. Пожалуй, 
немногие устояли бы на Ее месте. Но 
Она кротко ответила Архангелу, что 
Она Божия раба, и согласна, чтобы все 
было по Его воле.

Так говорит Евангелие
Нередко возникает вопрос: почему в 
Евангелии о Богородице сказано так 
мало, если Она – Мать Христа, 
«Честнейшая Херувим и Славнейшая 
без сравнения Серафим»? 
Действительно, упоминаний о Ней 
немного, но все они очень 
содержательны. Например, в 
Евангелии от Луки есть пророчества о 
почитании Богородицы. Это слова 
Архангела Гавриила – короткая фраза 
«Благословенна Ты между женами» 
(Лк. 1:28). «Благословенна» значит 
прославлена. Архангел произносит это 

не от себя, он всего лишь посланник 
Божий. Чуть позже Богородица, встре-
чаясь со Своей родственницей 
Елисаветой, прямо говорит, что Бог 
сделал Ее великой и люди прославят Ее 
(Лк. 1:48-49). Еще важное замечание: 
Священное Писание прямо указывает 
на то, что Господь был в повиновении 
у Иосифа и Марии (Лк. 2:51) и даже 
спорил с религиозными учителями, 
пытавшимися обойти Божию запо-
ведь: «Почитай отца твоего и мать». А 
в самый страшный момент Своего 
земного служения Спаситель, страдая 
на Кресте, позаботился о том, чтобы 
Его Мать не оказалась одинокой, пору-
чив заботу о Ней апостолу Иоанну 
Богослову. Так что Ее роль в жизни 
Сына была очень серьезной, даже 
несмотря на то, что сказано об этом 
немного.

Богородице хватило веры, чтобы 
не усомниться в Своем 
предназначении, у Нее было 
достаточно духовных сил, чтобы не 
возгордиться, и достаточно смирения, 
чтобы нести Свой крест. Она с самого 
начала знала, что земное служение Ее 
Сына окончится трагически. И как 
верующий человек, и как Мать Она 
перенесла немыслимые страдания. А 
пошла Она на это, потому что хотела 
спасения всем нам, всему 
человеческому роду. Потому и чтят Ее 
так высоко – Ту, без подвига Которой 
стало бы невозможным Рождение 
Христа, а значит, и наше спасение. 
Каждому христианину Она стала 
небесной Матерью. Это может 
почувствовать любой человек, 
который будет искренне Ей молиться. 
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Алла Митрофанова. 

По материалам журнала «Фома»
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Oulun hiippakunta kutsuu 
15 vuotta täyttäviä kristinoppileirille

Pyhät palkattaparantajat 
Kosmas ja Damianos 

(muistopäivä 1.11.)

Kristuksen tähden houkkien rinnalla 
pyhien ihmisten kirjosta eräs kiinnostavia 
joukko ovat pyhät palkattaparantajat, 
oman aikansa lääkärit ilman rajoja. Ajatus 
työstä, josta ei saa palkkaa, tuntuu erikoi-
selta ja epäoikeudenmukaiseltakin. Palkka 
on paitsi vastine työsuorituksesta, niin 
myös eräänlainen tunnustus: palkkaa ei 
yleensä saada noin vain, vaan se ansai-
taan. Palkattaparantajat kuitenkin kieltäy-
tyivät tästä tunnustuksesta. 

Marraskuun ensimmäisenä päivänä 
muisteltavat Kosmas ja Damianos ovat 
lisänimeltään Aasialaiset, erotuksena kah-
delle muulle parille Kosmaksia ja Damia-
noksia. Uudempi tutkimus katsoo kolmen 
pyhien parin olleen alkuperältään yhdet 
ja samat lääkäriveljekset. Pyhien kreikan-
kielinen lisänimi anargyroi (ven. Bezs-
rebrenniki) tarkoittaa palkatonta, kirjai-
mellisesti ”ilman hopeaa”. Kirkko on 
pitänyt heitä lääkärien, kirurgien ja 
apteekkarien suojeluspyhinä. Ikoneissa 
heidät kuvataan usein pienten lääketar-
peita sisältävien lippaiden kanssa. Joskus 
heillä on käsissään myös marttyyrien tun-
nuksina ristit tai muita lääkärin toimeen 
kuuluvia esineitä.

Juhlan troparissa todetaan osuvasti 
evankeliumia (Matt. 10:8) lainaten, että 
”ilmaiseksi olette saaneet, ilmaiseksi siis 
antakaa”. Laupeudentyö ei perustu 
samaan logiikkaan kuin palkka tai ansio. 
Kyse on armosta, jonka on aina ansio-
tonta. Tämä ei tarkoita syyllisyydessä 
rypemistä tai itsensä ruoskimista, vaan 
yksinkertaisesti sen tunnustamista, että 
aito hyvä on mahdollista vain ilman vasti-
netta tai sen odotusta. Koska täysin pyy-
teetön toiminta on ihmiselle usein mah-
dotonta, on laupeudentyö, omastaan ja 
itsestään antaminen, lähintä jumalankal-
taisuutta johon ihminen voi kyetä. 

Hyvän tekeminen on myös ”kepeää”. 
Pahan tekeminen on helppoa, mutta 

hyvän tekeminen kevyttä. Pahalla on aina 
tulokulmansa, laskelmointinsa, edunta-
voittelunsa ja keinonsa – se saa aina 
”palkkansa”. Mutta hyvä voi pysyä salassa, 
se voi jäädä nimettömäksi, turhaksi, pii-
loon. Samalla se kuitenkin vapauttaa teki-
jänsä vastapalvelusten, odotusten ja pyy-
teiden kehästä. Uhraamalla jotain 
astutaan pois vaihtotalouteen perustu-
vasta elämästä, astutaan pois ”silmä sil-
mästä” – asetelmasta kohti Kristuksen 
antamaa käskyä: ”Rakastakaa toisianne”. 
Kristuksen oma uhri oli täydellinen, 
kenenkään ansaitsematon – ja juuri siksi 
arvokkuuttamme verrattomasti korostava. 
Näin on jokaisen puhtaan ja täydellisen 
lahjan laita: se kertoo saajansa mittaamat-
tomasta arvokkuudesta, ei hänen hinnas-
taan. 

Palkattaparantajien esimerkki on siis 
Isä meidän -rukouksen vaatimuksen 
”anna meille anteeksi velkamme” panemi-
sesta käytäntöön. Vaatimusta velkojen 
anteeksi antamisesta ei tulekaan lukea 
liian hengellisesti, pelkästään omien syn-
tien tai muiden rikkomusten anteeksian-
tamisen hengessä – siis eräänlaisena sie-
lun vaihtotalouden esimerkkinä. 
Vaatimusta antaa velat anteeksi on luet-
tava Vanhan testamentin periaatteiden 

valossa, joissa juutalaisilta kiellettiin 
koronkiskonta ja seitsemän vuoden välein 
oli vietettävä velkojen anteeksiantamisen 
vuotta. Jeesuksen vertaukset tavallaan 
vetävät nämä periaatteet äärimmilleen: 
kristityn olisi annettava pyytävälle aina, ei 
vain tiettyinä aikoina tai järkevien olo-
suhteiden vallitessa. Jumalan valtakunnan 
etsijälle jokainen vuosi on velkojen 
anteeksiantamisen vuosi, kuten amerik-
kalaisteologi David Bentley Hart muistut-
taa. Isä meidän -rukous on köyhien 
rukous.

Palkattaparantajien esimerkki ei ole 
siten vain hengellinen kehotus tai evanke-
liumin sosiaalinen sovellutus. Se on käy-
täntöä, joka korostaa köyhien etuoikeuk-
sia ja konkreettisen avunantamisen 
ensisijaisuutta moraalisen järkeilyn sijaan. 
On verrattomasti suurempaa toimia, 
antaa oma vajavaisuutensa lahjaksi, kuin 
varoa asiaan liittyviä �loso�sia ongelmia. 
Kristuksen seuraaminen ja hyvän tekemi-
nen eivät ole aina johdonmukaista tai 
odotusarvojen mukaista toimintaa, vaan 
täynnä yllätyksiä, lempeyttä keskellä jul-
muutta ja anteliaisuutta keskellä kiih-
keintä kilpailua. 

Ari Koponen

Legenda puhuvasta kamelista

Eriskummallinen legenda kertoo veljesten kuolemasta. He paransivat naisen 
nimeltä Palladia, joka tarjosi maksuksi tiluksiaan. Veljekset kieltäytyivät. Mutta 
Palladia tuli myöhemmin Damianoksen luokse ja tarjosi hänelle kolme 
kananmunaa palkkioksi ja Damianos suostui ottamaan ne vastaan. Kosmas sai 
selville, että hänen veljensä oli ottanut palkkion vastaan ja kielsi hautaamasta 
veljeään viereensä. Kun Damianos kuoli, ihmiset eivät tienneet mitä tehdä 
ruumiille. Paikalle ilmestyi veljesten kerran parantama kameli, joka ilmoitti 
ihmiskielellä pyhän ottaneen kolme kananmunaa vastaan kunnianosoituksena 
Pyhälle Kolminaisuudelle. Kamelin kehotuksesta veljekset haudattiin rinta rinnan.
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Athosvuori,  
luostarielämän majakka
Olen kilvoittelijana Athosvuoren pyhittäjä Ksenofonin luostarissa, joka on pe-
rustettu 900-luvun loppupuolella. Luostarimme on yksi kahdestakymmenestä 
Athosvuoren luostarista ja noin viidenkymmenen munkin veljestömme on osa 
liki kolmituhatpäistä Athosvuoren kilvoittelijoiden joukkoa. Niemimaan luosta-
rit ovat tuottaneet satoja pyhiä – munkkeja, marttyyreja ja piispoja – ja näin jat-
kuu yhä tänä päivänäkin: viimeisimpinä athoslaisina on julistettu pyhiksi pyhät 
Paisios (k. 1994) ja Porfyrios (k. 1991).

Athosvuoren munkit pyrkivät jatkamaan kilvoitteluperinteitä mahdollisim-
man tarkasti. Joskus vieraat ihmettelevätkin, miksi pitäydymme luostarisään-
nöissä niin tarkasti. Erityisesti yhteiselämäluostareissa määritellään tarkkaan, 
milloin munkit syövät, nukkuvat, rukoilevat, tekevät työtä; miten pukeudutaan 
kirkossa, miten matkoilla, miten virallisissa kokouksissa; miten puhutaan, miten 
kävellään, miten istutaan. Noudatamme ankaraa kuuliaisuutta luostarin johtajaa 
kohtaan emmekä koskaan kyseenalaista hänen ohjeitaan tai määräyksiään.

Sääntöjen noudattaminen ei ole itse tarkoitus, vaan pyrkimyksenämme on 
niiden kautta vapauttaa oma mielemme Jumalan mietiskelyyn arkisen pähkäilyn 
sijaan. Pyhä Paisios kuvaili nimenomaan yhteiselämäluostareita vapauden tyys-
sijoina: kun oma osuus töistä on tehty, on mieli vapaa liitelemään Jumalan luona. 
Monet luostarivieraat näkevät raskaan työmme ja yhteiset jumalanpalvelukset, 
mutta loppujen lopuksi munkin elämässä raskaimmat taistelut käydään oman 
keljan yksinäisyydessä, yön pimeydessä, erossa muista munkeista ja luostarin 
vieraista.

Athosvuori on myös kautta aikojen ollut esimerkki muille luostareille ym-
päri maailmaa, myös Suomen luostariperinteelle. Tänä päivänä, jolloin teknolo-
gisen kehityksen ansiosta yhteydet Kreikan ja Suomen välillä ovat yhä helpom-
mat ja nopeammat, voi jokainen kilvoittelija, mutta myös maallikko ammentaa 
Athosvuoren vuosituhantisesta viisaudesta ja erityisesti käytännön kilvoittelun 
tuomasta kokemuksesta.

Munkkidiakoni Damaskinos Ksenofontoslainen

Oulun ortodoksisen  
hiippakunnan säätiö julistaa 

haettavaksi 

APURAHOJA
 yhteensä enintään 

6.000 euroa

Anomuksen kohteen tulee olla säätiön 

tarkoitukseen sopiva ja hiippakunnan 

alueeseen liittyvä. Sen tulee edistää ja 

tukea ortodoksisen kulttuuriperinteen 

säilyttämistä tai avustaa ortodoksisen 

kulttuurin ja teologian opiskelua tai tut-

kimusta ja tunnetuksi tekemistä. Kohde 

voi myös liittyä ortodoksisten vähem-

mistöjen kuten erimerkiksi kolttakansan 

henkisiin ja sosiaalisiin pyrintöihin.

Vapaamuotoisessa ja tiiviissä hake-

muksessa tulee olla suunnitelma apu-

rahan käytöstä sekä muut hakijan tar-

peelliseksi katsomat liitteet, esimerkiksi 

suositukset.

Lisätietoja antavat säätiön hallituk-

sen puheenjohtaja, �l. tri Ahti E. Pyörni-

lä, puh. 050 382 6669 sekä asiamies, kir-

japainoneuvos Seppo Maskonen, puh.  

044 349 0494.

Anomukset lähetetään asiamiehelle 

10.10.2018 mennessä osoitteella 

Mallastie 2 A 22 

90520 Oulu 

tai sähköpostilla 

seppo.maskonen@gmail.com.

OULUN ORTODOKSISEN 

HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ

Hallitus
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Munkkidiakoni Damaskinos 
Ksenofontoslainen suureen skeemaan
Paimen-Sanomien kolumnisti, munkkidia-
koni Damaskinos Ksenofontoslainen vihit-
tiin 16.6. suureen skeemaan Athosvuoren 
pyhittäjä Ksenofonin luostarissa. Vihkimi-
sen toimitti luostarin johtaja, arkkimand-
riitta Aleksios. 

Vihkimyksen myötä isä Damaskinos 
vastaanotti alusviitan päällä pidettävän 
skeemavaatteen, joka kreikkalaisessa tradi-
tiossa kirjaillaan punaisella langalla ja 
jonka päällä pidetään monista risteistä 
koostuvaa polystaurion-naruvaatetta. 
Nämä kuvastavat oman ristin kantamista 
ja Kristuksen ikeen ylle ottamista.

Skeemavaatteeseen on kirjailtu kreik-
kalaiset kirjainlyhenteet, jotka tarkoittavat 
seuraavaa:
Jeesus Kristus voittaa. 
Tätä skeemaa demonit pelkäävät. 
Kristuksen valkeus säteilee kaikille. 
Helenan löytö on juutalaisten häpeä. 
Jumalan katseleminen on jumalallinen ihme. 
Kristus lahjoittaa kristityille armon. 
Elämän puu on munkin voima. 
Pääkallonpaikasta on tullut paratiisi. 
Aadam.

Lisäksi skeemavaatteen reunassa kulkee 
suuren lauantain liturgiassa laulettava 
veisu: “Vaietkoon jokainen ihmisen liha ja 
seiskoon pelvolla ja vavistuksella älköönkä 
mitään maallista itsessänsä ajatelko, sillä 
kuningasten Kuningas ja herrain Herra 
tulee teurastettavaksi ja annettavaksi usko-
vaisille ruoaksi. Hänen edessänsä käyvät 
enkelein joukot kaiken hallituksen ja val-
tojen kanssa, monisilmäiset kerubit ja 
kuusisiipiset sera�t, peittäen kasvonsa ja 
huutaen virttä: Halleluja.”

Athosvuoren perinteessä, venäläisestä 
traditiosta poiketen, suureen skeemaan eli 
munkkeuden korkeimpaan asteeseen vihi-
tään pääsääntöisesti kaikki munkit, joskus 
jo nuoremmalla iällä. Tämä vastaa myös 
Bysantin keskiaikaisen luostariperinteen 
käytäntöä. Skeemamunkilla on muihin 
munkkeihin nähden laajempi rukous-
sääntö ja muutenkin ankarampi kilvoitte-
luelämä, mutta hän osallistuu tavalliseen 
tapaan myös luostarin kuuliaisuustehtä-
viin.

Suomen luostareissa kilvoittelee tällä 
hetkellä vain yksi suureen skeemaan 

vihitty luostarikilvoittelija, Lintulan luos-
tarissa kilvoitteleva skeemanunna Mela-
nia (ent. nunna Taisia).

Pyhittäjä Nikodemos Athosvuorelai-
nen (1749–1809), Filokalia-kirjakokoel-
man laatija, painotti suuren skeeman 
merkitystä ja kritisoi luostareita, jotka 
eivät antaneet munkeilleen tätä vihki-
mystä: suuri skeema lisää munkin vel-
vollisuuksia, mutta myös suo hänelle 
rikkaana Jumalan armoa. Siksi kirkko-
isät, esimerkiksi pyhittäjä �eodoros 
Studionlainen (759–826), nimittävätkin 
suurta skeemaa ”toiseksi kasteeksi”, jossa 
vihittävän kaikki synnit annetaan 
anteeksi.

Skeemamunkkidiakoni Damaskinos 
jatkaa luostarikilvoituksen ohella edelleen 
työtään systemaattisen teologian ja pat-
ristiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen 
yliopiston teologian osastolla.

Ku
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Kuvassa oikealla igumeni Aleksios, keskellä munkkidiakoni Damaskinos Ksenofontoslainen ja vasemmalla Pantokratorin luostarin igumeni Gabriel.
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Marraskuussa kokoontuva kirkollisko-
kous tekee päätöksen hiippakuntara-
joista, seurakuntajaosta päättää sen 
jälkeen kirkollishallitus.

Vuoden 2017 kirkolliskokous 
päätti, että seurakuntarajat ja -raken-
teet arvioidaan ja muutetaan tarvitta-
essa koko kirkon tasolla vuoteen 2020 
mennessä. Käytännössä tavoitteena on 
se, että uudet seurakunnat aloittavat 
toimintansa 1.1.2020 alkaen.

Uudistuksen ensimmäinen askel 
liittyy hiippakuntajakoon eli kysymyk-
seen siitä, missä hiippakuntien rajat 
kulkevat.

Kirkossamme on jatkossakin 
kolme hiippakuntaa. Piispainkokous 
teki kesäkuussa yksimielisen esityksen 
uusista hiippakuntarajoista. Esityksen 
mukaan ainoa hiippakunnasta toiseen 
siirtyvä seurakunta olisi Tampere, joka 
kuuluisi jatkossa maan pohjoisimpaan 
hiippakuntaan, nykyiseen Oulun hiip-
pakuntaan. Tämä lisäisi hiippakunnan 
väkimäärää noin kolmanneksella, sillä 
Tampereen seurakunnassa on noin  
3 200 jäsentä.

Päätös hiippakuntarajoista syntyy 
Valamon luostarissa 26.–29.11. 
kokoontuvassa vuoden 2018 kirkollis-
kokouksessa. 

Kun hiippakuntajako on selvä, kir-
kollishallitus tekee päätöksen uudesta 
seurakuntajaosta. Siihen on suunnit-

Seurakunta- ja hiippakuntarajat 
pohdinnassa

teilla suurempia muutoksia: kun kir-
kossa on tällä hetkellä 21 seurakuntaa, 
jatkossa niitä olisi suunnitelmien 
mukaan seitsemän.

Oulun hiippakunnassa on tällä 
hetkellä neljä seurakuntaa. Jos nyt kaa-
vaillut uudistukset toteutuvat, vuoden 
2020 alusta niitä olisi kaksi. Oulu, 
Lappi ja Kajaani muodostaisivat hiip-
pakunnan pohjoisen seurakunnan ja 
Vaasa ja Tampere eteläisen. 

Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan 
kaavaillaan jatkossa kahta ja Helsingin 
hiippakuntaan kolmea seurakuntaa.

Kirkollishallitus pyysi kesäkuussa 
seurakuntien neuvostoilta ja luostarien 
johtokunnilta lausunnot sekä piispain-
kokouksen hiippakuntajakoa koske-
vasta esityksestä että hiippakuntien 
piispojen seurakuntien yhdistymistä 
koskevista esityksistä.

Kirkollishallituksen kirkon hallin-
nonuudistushankkeelle 8.6. nimeämä 
selvitysmies Hannu Palsola on tutustu-
nut lausuntoihin elokuun aikana. Selvi-
tysmiehen väliraportti hankkeesta käsi-
tellään kirkollishallituksen 12.9. 
pidettävässä istunnossa. 

Samassa istunnossa kirkollishalli-
tus asettaa selvitysmiehen avuksi kaik-
kia hiippakuntia edustavan ohjausryh-
män laatimaan toimeksiantoehdotuk- 
sen vuoden 2018 kirkolliskokouksessa 
perustettavalle lakityöryhmälle.

Kirkollishallituksen istunnon jäl-
keen selvitysmies aloittaa seurakuntien 
kuulemiset asiassa. Kuulemistilaisuudet 
toteutetaan vielä syyskuun aikana edellä 
esitellyn uuden seurakuntajaon mukai-
sesti eli yhteen tilaisuuteen osallistuvat 
Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat 
ja toiseen Vaasan ja Tampereen seura-
kunnat.

Kuulemistilaisuuksissa käsitellään 
hiippakuntarajojen uudistamiseen sekä 
uusien seurakuntien perustamiseen 
liittyvät kysymykset. Niihin osallistuu 
jokaisesta nykyisestä seurakunnasta 
kaksi edustajaa: kirkkoherra ja seura-
kunnan nimeämä luottamushenkilö. 
Oulun hiippakunnassa kuulemistilai-
suuksiin osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan myös metropoliitta Elia. Lisäksi 
tilaisuuksiin osallistuvat suunnitellun 
hiippakuntajaon mukaisesti kirkollis-
hallituksen 12.9. pidettävässä istunnossa 
nimeämät kutakin hiippakuntaa edusta-
vat ohjausryhmän jäsenet. 

Kirkollishallituksen istunnoissa teh-
dyistä päätöksistä uutisoidaan aina 
samana päivänä kirkon sivustolla. Pro-
sessia seurataan aktiivisesti myös Pai-
men-Sanomien sivuilla. Vuoden viimei-
seen numeroon ehtii muun muassa tieto 
kirkolliskokouksen hiippakuntajakoon 
liittyvästä päätöksestä. 

Maria Hattunen
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherranvirasto 
Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 KAJAANI 
p. 045 606 2197 
kajaani@ort.�

Kirkkoherranvirasto on avoinna  
tiistaisin klo 9–12 ja 13–15

Virkatodistukset tilataan kirkon 
keskusrekisteristä 
p. 040 358 3625  
keskusrekisteri@ort.�

Jyrki Penttonen, kirkkoherra 
p. 045 126 9320 
jyrki.penttonen@ort.�

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

Reijo Marjomaa, pastori 
p. 040 848 5380  
reijo.marjomaa@ort.�

Kirkkoherran tervehdys

Uudelleen jos luokses tulla voisin, 
eilispäivän virheet korjaisin…

Näin lauloi aikoinaan suomalaisille hyvin 
tuttu ja suosittu artisti Georg Ots. Olemme 
juuri aloittaneet uuden kirkkovuoden. Ih-
minen voi syntyä uudelleen kirkossa kas-
teen, katumuksen ja Ehtoollisen kautta. 
Ei ole tyhjää puhetta se, mitä Herramme 
evankeliumissa Johanneksen mukaan sa-
noo Nikodemokselle: "Älä kummeksu sitä, 
että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä 
uudesti.'" 
 Herra ei viittaa tällä pelkästään kasteen 
armoon, joka kylläkin antaa uuden elä-
män Kristuksessa. Hän viittaa koko ih-
miselämään. Asia ei ole edes aikansa juutalaisoppineille helppo käsittää. Herra 
sanookin Nikodemokselle: ”Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä”. Ja vasta 
tämän jälkeen Jeesus avaa hengestä syntymisen perimmäisen merkityksen. Uusi 
kirkkovuosi kutsuu meidät uudistamaan henkilökohtaisen elämämme. Se, mikä 
meillä on elämässämme hyvää ja edistää yhteyttä lähimmäisiin ja Jumalaan, siitä 
pitäkäämme kiinni kaikin voimin. Se, mikä tekee mielemme levottomaksi tai syn-
käksi suhteessa lähimmäisiimme ja Jumalaan on pahasta – se meidän tulee heittää 
pois. Kirkon keskeiset toimitukset: Kaste ja mirhallavoitelu. Ne meillä on. Se ei 
riitä. Meidän on katumuksen ja Ehtoollisen mysteerien kautta aina vain uudelleen 
ja uudelleen haastettava itsemme uudistumaan hengessä ja totuudessa. Ei Jumala 
eikä Hänen kirkkonsa hylkää ketään, joka tulee jumalanpalveluksiin puhdistu-
maan eilispäivän virheistä ja uudistumaan hengellisesti. Ei siinä kaikki. Jumalan-
palvelukset ovat ihmiselle puhtainta ja aidointa hyvinvointia. Tule kirkkoon. 

Pastori Jyrki Penttonen, Kajaani 

KAJAANIN SEURAKUNTA

Oulun metropoliitta Elia on myöntänyt Kajaanin ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra isä Jyrki Penttoselle 13.8.2018 rovastin arvon. Tähän liit-
tyvät rukoukset luetaan sunnuntaina 23.9. Kajaanissa.

15  •  PAIMEN-SANOMAT



  

KAJAANIN SEURAKUNTA

KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä, ilmoitustauluilla ja verkkosivulla: http://kainari.menoinfo.�/

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

KAJAANI

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

SYYSKUU
la  8.9. klo 10 liturgia  
la  15.9. klo 18 vigilia 
su  16.9. klo 10 liturgia 
la  22.9. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia  
su  23.9. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia  
la  29.9. klo 18 ehtoopalvelus

LOKAKUU
la  6.10 klo 18 vigilia 
su  7.10. klo 10 liturgia 
ma 8.10. klo 10 liturgia 
la 13.10 klo 18 ehtoopalvelus 
su  21.10 klo 10 liturgia 
la  27.10. klo 18 vigilia 
su  28.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
la  10.11. klo 18 vigilia 
su  11.11. klo 10 liturgia 
ke  14.11. yleinen sairaanvoitelu 
la  17.11. klo 18 ehtoopalvelus 
ti  20.11. klo 18 suuri ehtoopalvelus 
ke  21.11. klo 10 liturgia 

la  24.11. klo 18 vigilia 
su  25.11. klo 10 liturgia

JOULUKUU
la  1.12. klo 18 ehtoopalvelus 
ti  5.12. klo 18 vigilia 
to  6.12. klo 10 liturgia 
la  15.12. klo 18 ehtoopalvelus 
ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus 
ma 24.12. klo 23 aamupalvelus ja liturgia 
ke 26.12. klo 10 liturgia 

LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA 
Kirkkoahontie 640 KAJAANI 
isännöitsijä Martti Taurovaara  
puh. 050 521 7992 

la  20.10. klo 17 yleinen muistopalvelus

SOTKAMO

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

su  30.9. klo 14.30 litaniat haudoilla 
ma 1.10. klo 10 liturgia, vedenpyhitys   
 ja ristisaatto 
su  4.11. klo 10 liturgia  
su  9.12. klo 10 liturgia

KUHMO

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

su  9.9. klo 10 liturgia 
su  30.9. klo 10 liturgia 
pe  2.11. klo 18 vigilia 
la  3.11. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia ja  
 ristisaatto 
su  2.12. klo 10 liturgia 
su  23.12. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE 
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI 

to  13.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus 
pe  14.9. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia ja  
 ristisaatto 
su  14.10 klo 10 liturgia 
su  18.11. klo 10 liturgia 
su  16.12. klo 10 liturgia

VAALA
 
la  8.12. klo 10 liturgia ev.lut. kirkossa
 

SUNNUNTAINA 2.9. 
Siunataan liturgian yhteydessä lapset kou-
lutielleen, erityisesti ekaluokkalaiset. 

LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaa-
nissa ja Sotkamossa lastenkerhot jatkuvat 
tammikuussa. Tarkempia tietoja kerhois-
ta saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta, 
Facebook-sivuilta ja kirkkoherranvirastosta 
puh. 045 606 2197

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seu-
rakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan ju-
malanpalvelusmusiikkia. Ilmoittautumiset 
kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori 
Kai Tulehmo p. 044 358 1775

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

KÄSPAIKKAPIIRI
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja valmistus-
ta opetetaan kerran kuukaudessa seura-
kuntasalilla. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä. 

Kriparikuva 8.7.2018 
Kuivajärveltä.

Kuva: Anna-Katriina Salmikangas
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MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Mikä ihmeen Suvenniemi?

Nykyään moni seurakuntalainen kysyy: ” 
Mikä Suvenniemi?” kun tulee puhe seu-
rakunnan vanhasta leirikeskuksesta. Vielä 
1980-luvulla ahkerassa käytössä ollut Su-
venniemen leirikeskus on elänyt hiljaiseloa 
lähes kolme vuosikymmentä. Monikaan 
seurakuntalainen ei edes tiedä mikä se on 
ja missä se on. Ne ikäpolvet, jotka Suven-
niemessä olivat leireillä, muistavat paikan, 
mutta nuoremmat ja seurakuntaan muut-
taneet eivät. Paikkaa kutsutaan yleisesti Su-
venniemeksi ja sen osoite on Suvennimen-
tie 190, Kajaani. Matkaa Suvenniemeen on 
Kajaanin keskustasta noin 16 km.

Suojärvellä syntyneet Fedot ja Fedosia 
Kärki lahjoittivat seurakunnalle leiri-
toimintaa varten noin puolen hehtaarin 
rantatontin 28.6.1956 ja kiinteistörekiste-
rissä tila sai nimen Leirikallio. Heti alusta 
pitäen oli tarkoitus käyttää paikkaa leirien 

järjestämiseen. Rannalle rakennettiin 1956 
sauna ja saunatupa, joka muuten on seura-
kunnan vanhin rakennus. Myöhemmin 
rantaan rakennettiin myös leiriruokala 
ja keittiö, ylös mäelle varastoliiteri ja ns. 
papin mökki, jonka lienee rakennuttanut 
isä Elias Huurinainen.

Värikkäiden vaiheiden jälkeen Su-
venniemi hiljeni 1990-luvun alussa, kun 
seurakunta osti ja peruskorjasi Kuivajär-
ven koulun leirikeskukseksi. Leiritoiminta 
siirtyi Kuivajärvelle ja Suvenniemi jäi 
unholaan.

Suvenniemi on toistaiseksi maksut-
ta kaikkien seurakuntalaisten käytössä. 
Varaustilanteesta tiedustelut kirkkoher-
ranvirastoon. 

Teksti: Reijo Marjomaa

Kuvat: Raakel Marjomaa

Vuoden 1959 
vuosikertomuk-
sessa ilmenee, 
että Leirikalliolla 
pidettiin jo useita 
leirejä, joihin osal-
listui yhteensä 
141 nuorta. Kuva 
lienee tuolta 
vuodelta.

Suvenniemen leiripyhäkkö lahosi paikalleen ja 
jäännökset poltettiin syksyllä 2011.

Kuva kesäretkeltä 2011.

Toimintaa Suvenniemessä on yritetty elvyttää 
2010-luvulla, ja kesäisin on järjestetty tilai-
suuksia, joihin on kutsuttu lapsiperheitä ja 
maahanmuuttajia, joille suomalainen sauna 
ja rantamiljöö on parasta kotouttamista. Kuva 
kesältä 2018.

Suvenniemen saunarakennus on seurakunnan 
vanhin rakennus. Kuva vuodelta 2010.
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LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.�
www.ort.� /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

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

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä, 
p. 040 358 3625 
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14), 
keskusrekisteri@ort.�

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120

Jarmo Lehto, Rovaniemen kanttori 
p. 040 809 2877

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.�

Työntekijöiden vapaapäivät ovat 
pääsääntöisesti seuraavat:
Kirkkoherra Jaakko Vainio: 
torstai ja perjantai
Rovasti Rauno Pietarinen ja
kanttori Anneli Pietarinen: 
maanantai ja tiistai

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Kirkkovuoden alkaessa

Aloitamme uuden kirkkovuoden syyskuun alus-
sa. Kirkkovuoden alkaessa myös seurakunnan eri 
toimintaryhmät aloittavat jälleen toiminnan kesän 
jälkeen. Meidät on kaikki kutsuttu yhdessä pal-
velemaan toinen toistamme. Seurakunnassamme 
palvelee suuri joukko vapaaehtoistyötä tekeviä. 
Vapaaehtoiset tekevät muun muassa diakoniatyötä 
eri muodoissa, auttavat seurakunnan eri tilaisuuk-
sien järjestämisessä ja toimivat eri palvelutehtä-
vissä seurakunnan jumalanpalveluksissa. Mikäli 
sinulle on suotu laulamisen lahja ja olet kiinnostu-
nut kirkkolaulusta, älä epäröi ottaa yhteyttä seura-
kuntamme kanttoreihin. Mikäli lähimmäisen pal-
veleminen diakoniatyön kautta kiinnostaa, otathan 
yhteyttä seurakunnan työntekijöihin. Olipa Juma-
lalta saamasi lahja mikä tahansa, on se tarkoitettu 

jaettavaksi yhteiseksi hyväksi. Jokainen on tervetullut tekemään yhdessä työtä 
lähimmäistemme ja seurakuntamme hyväksi ja Jumalan kunniaksi!

Tavataanhan seurakuntamme jumalanpalveluksissa ja muussa toiminnassa!

Jaakko Vainio

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

ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus

SYYSKUU
La  1.9. klo 17 kiitosakatistos
Su  2.9. klo 10 liturgia
La  8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän  
 neitseen Marian syntymä
Su  23.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU
La  6.10. klo 17 vigilia
Su  7.10. klo 10 liturgia
Su  21.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
Pe  2.11. klo 17 ehtoopalvelus
La  3.11. klo 10 liturgia, 
 Lapin ja Karjalan valistajien juhla
Su  18.11. klo 10 liturgia
La  24.11. klo 17 vigilia
Su  25.11. klo 10 liturgia
To  29.11. klo 17 vigilia,    
 p. apostoli Andreas, temppelijuhla
Pe  30.11. klo 10 liturgia, 
 p. apostoli Andreas, temppelijuhla

JOULUKUU
La  8.12. klo 17 vigilia
Su  9.12. klo 10 liturgia

IVALO 

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen
puh. 040 7061268

SYYSKUU
La  1.9. klo 18 vigilia 
Su  2.9. klo 10 liturgia 
Ke  5.9. klo 10 aamupalvelus
    klo 17 ehtoopalvelus 
To  6.9. klo 10 aamupalvelus
      klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  7.9. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen 
 Marian syntymä
La  8.9. klo 10 aamupalvelus, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen 
 Marian syntymä

Ke 12.9. klo 10 aamupalvelus
        klo 17 ehtoopalvelus 
To  13.9. klo 10 aamupalvelus
       klo 17 ehtoopalvelus, 
 Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin     
 ylentäminen
Pe  14.9. klo 10 aamupalvelus, 
 Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin  
 ylentäminen
Ke  19.9. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
To  20.9. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Ke  26.9. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus 
To  27.9. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  28.9. klo 10 aamupalvelus 

LOKAKUU
Ma 1.10. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus (Pokrova)
Ke  3.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  4.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Ke 10.10. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 
To 11.10. klo 10 aamupalvelus 
  klo 17 ehtoopalvelus 
Ke  31.10. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus

MARRASKUU
To  1.11. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  2.11. klo 10 aamupalvelus 

Pe 2.11. klo 17 vigilia, Karjalan ja 
 Lapin valistajien yhteinen juhla
La  3.11. klo 10 aamupalvelus
Ke  7.11. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 
To  8.11. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  9.11. klo 10 aamupalvelus
Ke  14.11. klo 10 aamupalvelus
  klo 17 ehtoopalvelus 
To  15.11. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  16.11. klo 10 aamupalvelus
Ti  20.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen Marian  
 temppeliintuominen 
Ke  21.11. aamupalvelus klo 10, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen Marian  
 temppeliintuominen
 ehtoopalvelus klo 17
To  22.11. aamupalvelus klo 10
 klo 17 ehtoopalvelus 
Ke  28.11. klo 10 liturgia
  klo 17 ehtoopalvelus 
To  29.11. klo 10 aamupalvelus

JOULUKUU
La  1.12. klo18 vigilia 
Su  2.12. klo10 liturgia 
Ke  5.12. klo 17 vigilia, P. Nikolaos 
 Ihmeidentekijä, praasniekka
To  6.12. klo 8.30 vedenpyhitys ja 
 klo 9 liturgia, P. Nikolaos 
 Ihmeidentekijä, praasniekka
La  8.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su  9.12. klo 10 aamupalvelus
Ke  12.12. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 

Ivalon pyhän 
Nikolaoksen 
kirkossa on 
viisi jumalan-
palvelusta 
arkipäivisin 
joka viikko 
ja kerran 
kuukaudessa 
viikonloppui-
sin vigilia ja 
liturgia.

19  •  PAIMEN-SANOMAT



LAPIN SEURAKUNTA

To  13.12. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe  14.12. klo 10 aamupalvelus 

NELLIM

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA 
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdano�
Puh. 040 837 4603

La  8.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su  9.9 klo 10 aamupalvelus
Su  23.9. klo 9 liturgia
La  6.10. klo 18 vigilia

Su  7.10. klo 10 liturgia
La  3.11. klo 10 liturgia, Karjalan ja Lapin   
 valistajien yhteinen juhla
La  17.11. klo 18 ehtoopalvelus
Su  18.11. klo 10 aamupalvelus
Su  16.12.klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljeto�
Puh.0400 244922

La  15.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su  16.9. klo 10 aamupalvelus
La  29.9. klo 18 vigilia
Su  30.9. klo 10 liturgia

La  13.10. klo 18 ehtoopalvelus
Su  14.10. klo 10 aamupalvelus
Su  4.11. klo 10 liturgia
Pe  14.12. klo 17 vigilia, 
 Pt. Trifon Petsamolainen, praasniekka
La  15.12. klo 9. vedenpyhitys, 
 klo 9.30 liturgia, 
 Pt. Trifon Petsamolainen, praasniekka

KEVÄJÄRVI

PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoro�
puh. 0400 277850

Su  30.9. klo 18 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus

IVALO, PALVELUTALOT

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

Pe  21.9. klo 10 liturgia
Pe  5.10. klo 10 liturgia

KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7– 9
Pe 16.11. klo 12 hartaus

UTSJOKI

ERÄMAJA
Tenontie 393

La  24.11. klo 10 liturgia, 
 katekumeenikerho ja Ivalon 
 ortodoksisen kuoron konsertti klo 13 

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

Su  4.11. klo 10 liturgia

KITTILÄ

MARIAN KAPPELI, SIRKKA

La  22.9. klo 10 liturgia, 
 Marian kappelin 20-vuotisjuhla

INARI

SAAMELAISKIRKKO/ SIIDAN KAMMI

Su  23.9. klo 12 ekumeeninen 
 jumalanpalvelus, piispa Samuel 
 Salmen lähtiäiset, saamelaiskirkko 

Trifonin pyhiinvaelluksen vedenpyhitys toimitettiin tänä vuonna Sevettijärven rannalla.

Trifonin pyhiinvaelluksen perjantain ehtoopalvelus toimitettiin Nellimin pyhän kolminaisuuden 
ja pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkossa. Palveluksen yhteydessä Oulun metropoliitta Elia 
muisti 30-vuotiaan kirkon aktiivisista palvelijoista Eino Bogdano�a, Ritva Kytölää ja Helena 
Määttää piispallisilla siunauskirjoilla.
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TULE LAULAMAAN 
ORTODOKSISTA 
KIRKKOMUSIIKKIA!
Lapin ortodoksisen kirkon kuoro ha-
kee riveihinsä uusia laulajia.
Kuoro laulaa viikonloppuisin ja juhla-
pyhinä jumalanpalveluksissa sekä jär-
jestää erilaisia musiikkitilaisuuksia.
Tulevan toimintakauden 2018–19 
kuoro harjoittelee projektiluontei-
sesti. Harjoitukset pidetään tilavassa 
Petsamo-salissa, (Ounasvaarantie 16).
Kuoron toimintaa johtaa dir.cant. 
Jarmo Lehto, joka antaa myös lisä-
tietoja kuoron toiminnasta, puh. 
040 809 2877 sähköposti 
jarmo.lehto@ort.�

VUOTSO

Su  25.11. klo 10 liturgia
 Kirkkokahvit ja Ivalon ortodoksisen   
 kuoron konsertti klo 13

Sevettijärven pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkon praasniekkaa viete-
tään joulukuun 15. päivänä.

Rovaniemen pyhän apostoli Andreaksen kirkon praasniekkaa viete-
tään marraskuun 30. päivänä.

TULE LAULAMAAN MATALAN 
KYNNYKSEN KUOROON IVALOSSA!
Inarin kansalaisopiston ortodoksinen jou-
lukuoro kokootuu keskiviikkoisin Ivalon or-
todoksisella seurakuntasalilla klo 18–19.30.
Laulamme myös joissain jumalanpalveluk-
sissa syksyn aikana eri puolella pohjoista 
aluettamme.
Kuoroa ohjaa kanttori Anneli Pietarinen

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Tiistaiseuran syksyn teemana on Filantro-
pia – ortodoksisen kirkon diakonia ja lä-
hetystyö Keniassa. Osallistumme järjestön 
Keniassa käynnistyneseen projektiin. 
Ke  19.9. kello 14 Petsamo-sali. 
 Aiheena Minna Raskun matkakirje 

Keniasta sekä projektin esittely
Su  21.10. Liturgian jälkeen kello 

11.30–14.00 teemapäivä Petsamo-
salissa: Ruokailu, kirpputori ja 
musiikkiohjelmaa Kenia-projektin 
hyväksi.

Ke 21.11. kello 14 Petsamo-sali. 
  Aiheena ”Mitä olemme saavuttaneet 

projektissamme”
Su  9.12. Liturgian jälkeen Jouluun 

valmistautumisen juhla Petsamo-
salissa

IVALON TERVEYSKESKUS

Sairaalantie 20 

Ke  12.9. klo 12 hartaus
Ke 26.9. klo 12 hartaus
Ke  12.12. klo 12 hartaus

IVALO, SEURAKUNTASALI

avoimet ovet 
To  27.9. klo 10–15
To  4.10 klo 10–15
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OULUN SEURAKUNTA  

Kirkon nuorisotapahtuma Oulussa 
28.–29.9.2018

Kirkkoherran tervehdys

Arkkipiispa Leo piti erinomaisen puheen Amerikan orto-
doksisen kirkon (Orthodox Church in America) kirkol-
liskokouksessa St. Louisissa, Missourissa 26.7.2018. 

Hän totesi muun muassa: ”Toisin kuin muille orto-
doksisille kirkoille, meille (Suomessa ja Amerikassa) on 
annettu ainutlaatuinen tehtävä todistaa ortodoksisuudes-
ta vähemmistökirkkoina lännen maallistuneissa demo-
kratioissa. Kaikki tämä edellyttää, että kirkkomme eivät 
keskity menneisyyteen vaan tulevaisuuteen.”

Erityisesti kiinnitin huomiota arkkipiispan puheen 
lainauksessa ajatukseen tulevaisuuteen keskittymisestä, 
ei menneisyyteen haikailusta.

Kirkossamme on läpi vuosikymmenten pidetty tär-
keänä lasten ja nuorten pitäminen kirkon yhteydessä. 
Se, että kirkossamme niin ponnekkaasti tehdään nuori-

sotyötä, kertoo kirkkaasta tulevaisuuden näystä. Tulevaisuus rakentuu nuorison 
varaan, toki unohtamatta aikuisiällä liittyneitä ja maahanmuuttajia. Nuorisomme 
pitäminen kirkkoäidin yhteydessä on pienelle kirkollemme tärkeä jatkuvuuden 
tae.

Ortodoksisten Nuorten Liitto (ONL ry.) on ollut kirkon nuorisotyötä keskei-
sesti tukenut järjestö jo 75 vuoden ajan. Monenmoisen tapahtuma- ja koulutus-
tarjonnan lisäksi on joitakin vuosia sitten ohjelmaan tullut mukaan parin vuoden 
välein järjestettävä valtakunnallinen nuorisotapahtuma Kulmakivi-festarit. Tällä 
nykyaikaan hyvin sopivalla formaatilla on korvattu pitkä vuosijuhlaperinne. 

Tänä vuonna on Oulun seurakunnan vuoro toimia tapahtuman isäntäseu-
rakuntana. Odotamme Ouluun kirkkomme nuoria kaikista maamme kolkista. 
Festivaalin ohjelmasta on tarkemmin tietoa toisaalla tässä lehdessä.

Siunauksen toivotuksin,

Marko Patronen

kirkkoherra

OULUN SEURAKUNTA 

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

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12

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

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

Kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 511 5741

Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 5115 745

Matkapappi Pekka Helakallio
p. 040 5103 077 

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin. 

Vuosilomat:
kirkkoherra Marko Patronen, 29.10.–4.11.
pappi Tuukka Rantanen, 22.–28.10.
kanttori Juhani Matsi, 22.–28.10.
kanttori Helena Matsi, 29.10.–4.11.
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

OULU 

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

la  1.9. klo 12 moleben ja muistolitania,   
 Maikkulan praasniekka; 
 Maikkulanrinne 42, Oulu
la  1.9. klo 18 vigilia
su  2.9. klo 10 liturgia
ke  5.9. klo 18 ehtoopalvelus
to  6.9. klo 18 ehtoopalvelus
pe  7.9. klo 18 vigilia
ke  12.9. klo 18 ehtoopalvelus
to  13.9. klo 18 vigilia
pe  14.9. klo 10 liturgia, 
 ristin esiintuominen
la  15.9. klo 18 vigilia
su  16.9. klo 10 liturgia
ke  19.9. klo 18 ehtoopalvelus
to  20.9. klo 18 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi alkaa
la  22.9. HUOM! ei vigiliaa; 
 klo 18 Katedraalikuoron konsertti 
 Muhoksen ev.lut. kirkossa 
 (Kirkkotie 3, Muhos)
su  23.9. klo 10 liturgia
ke  26.9. klo 18 ehtoopalvelus
to  27.9. klo 18 ehtoopalvelus
la  29.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus, 
 Kulmakivi-nuorisofestivaali
su  30.9. klo 9 liturgia (huom! kellonaika),  
 Kulmakivi-nuorisofestivaali
ke  3.10. klo 18 ehtoopalvelus
to  4.10. klo 18 ehtoopalvelus
la  6.10. klo 18 vigilia
su  7.10. klo 10 liturgia 
ke  10.10. klo 18 ehtoopalvelus
to  11.10. klo 18 ehtoopalvelus
la  13.10. klo 18 vigilia
su  14.10. klo 10 liturgia
ke  17.10. klo 18 ehtoopalvelus
to  18.10. klo 18 ehtoopalvelus
la  20.10. klo 18 vigilia
su  21.10. klo 10 liturgia 
ke  24.10. klo 18 ehtoopalvelus
to  25.10. klo 18 ehtoopalvelus
la  27.10. klo 18 vigilia
su  28.10. klo 10 liturgia
ke  31.10. klo 18 ehtoopalvelus
to  1.11. klo 18 ehtoopalvelus
la  3.11.klo 10 liturgia, 
 Karjalan valistajien juhla

la  3.11. klo 18 vigilia
su  4.11. klo 10 liturgia
ke  7.11. klo 18 suuri ehtoopalvelus, 
 ylienkelien ja muiden ruumiittomien   
 voimien juhla
to  8.11. klo 18 ehtoopalvelus
la  10.11. klo 18 vigilia
su  11.11. klo 10 liturgia
ke  14.11. klo 18 ehtoopalvelus
to  15.11. klo 18 ehtoopalvelus
la  17.11. klo 18 vigilia
su  18.11. klo 10 liturgia
ke  21.11. klo 18 akatistos
to  22.11. klo 18 ehtoopalvelus
la  24.11. klo 18 vigilia
su  25.11. klo 10 liturgia
ke  28.11. klo 18 ehtoopalvelus
to  29.11. klo 18 ehtoopalvelus
la  1.12. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 yleinen katumuksen sakramentti
su  2.12. klo 10 liturgia
ke  5.12. klo 18 vigilia
to  6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
la  8.12. klo 18 vigilia
su  9.12. klo 10 liturgia
ke  12.12. klo 10 liturgia, koululaiset
to  13.12. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 joulunvalmistusjuhla
su  16.12. klo 10 liturgia
ke  19.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  20.12. klo 18 ehtoopalvelus
la  22.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelun   
 sakramentti
su  23.12. klo 10 liturgia
ma 24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
ti 25.12. klo 9 aamupalvelus
ti  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu
ke  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
su  30.12. klo 10 liturgia
ma 31.12. klo 18 uuden vuoden 
 rukoushetki  
  

MUHOS

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

la  8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä

la  22.9. klo 18 Katedraalikuoron konsertti  
 ev.lut. kirkossa (Kirkkotie 3)
la  27.10. klo 10 liturgia
su  18.11. klo 10 liturgia
su  9.12. klo 10 liturgia
pe  21.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

HAUKIPUDAS

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

pe  21.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

KEMI

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

su  2.9. klo 10 liturgia
ke  12.9. klo 18 ehtoopalvelus
su  23.9. klo 10 liturgia 
ke  26.9. klo 18 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -kurssi alkaa
su  7.10. klo 18 Oulun katedraalikuoron
 konsertti Paattiolehdon kappelissa 
 Kemissä (Tornionkatu 81, Kemi)
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ke  10.10. klo 18 ehtoopalvelus
la  20.10. klo 10 liturgia, 
 vainajien muistelupäivä
ke  7.11. klo 18 ehtoopalvelus
ke  21.11. klo 18 akatistos 
 Jumalansynnyttäjälle
la  24.11. klo 10 liturgia
ke  12.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus ja   
 Lucia-juhla
pe  14.12. klo 10 liturgia, koululaiset
ma 24.12. klo 13 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
ti  25.12. klo 9 aamupalvelus
ti  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu

TORNIO

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

su  7.10. klo 10 liturgia
la  10.11. klo 10 liturgia
su  16.12. klo 10 liturgia
ma 24.12. klo 11 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus

VIHANTI

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

su 16.9. klo 10 liturgia
su  30.9. klo 18 vigilia, 
 Vihannin rukoushuone 30 vuotta
ma 1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys,  
 Vihannin rukoushuone 30 vuotta
su  11.11. klo 10 liturgia
su  2.12. klo 10 liturgia, 
 joulunvalmistusjuhla

ma 25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu

RAAHE

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

su  2.9. klo 10 liturgia
su  23.9. klo 10 liturgia
ke  3.10. klo 18 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssin jatkoilta
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

OULUN KATEDRAALIKUORO 
KONSERTOI:
• Muhoksen ev.lut. kirkossa 

(Kirkkotie 3) 
 lauantaina 22.9. klo 18
• Kemin Paattion ev.lut. 
 kappelissa (Tornionkatu 81) 
 sunnuntaina 7.10. klo 18
Lämpimästi tervetuloa!

OULUN KATEDRAALIKUORO
Katedraalikuorossa laulaa tällä hetkellä 12 
taitavaa laulajaa, mutta kuoroon otetaan 
mielellään lisää uusia laulajia. Laulajan ei 
tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii 
vähitellen. 
Musiikillisena tavoitteena on laulaa puhta-
asti yhdessä.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 17.00–
19.00 seurakuntasalilla ja keskittyy toimin-
nassaan jumalanpalveluksiin ja erilaisiin 
toimituksiin. Ohjelmistossa on siis luonnol-
lisesti jumalanpalvelusveisut. Lisäksi kate-
draalikuoro järjestää vuosittain muutamia 
konsertteja.
Kaikille laulajille olen valmis antamaan tar-
vittaessa yksityisopetusta.
Ilmoittaudu rohkeasti koelauluun: 
juhani.matsi@ort.� / 0500 962 700 tai 
044 5115 743

KIRKKOLAULUPIIRI
Seurakunnan kirkkolaulupiiri siirtyy 
syksyllä 2018 keskiviikkoiltaan. Haluamme 
tarjota myös työssä käyville mahdollisuu- 
den päästä laulamaan.
Kirkkolaulupiiri alkaa keskiviikkona 22.8. 
klo 16.30–18.00, jonka jälkeen mahdollista 
osallistua ehtoopalvelukseen. Muut päivät 
ovat: 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.10. 
ja 28.11. 
Laulamme pyhiinvaellusmusiikkia, kirkk-
oveisuja ja kansanlauluja. Tervetuloa kaikki 
mukaan!
Vetäjänä toimii kanttori Juhani Matsi 

LAPSIKUORO 
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja last-
enlauluja, toisinaan myös liturgiassa tai 

seurakunnan juhlissa. Lapsia on kuorossa 
tällä hetkellä yhdeksän, ja lisää mahtuu 
mukaan hauskaan joukkoon! 
Lapsikuoroa johtaa kanttori Helena Matsi, 
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.� 

su  7.10. klo 10 liturgia
ti  20.11. klo 18 vigilia
ke  21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 Jumalansynnyttäjän 
 temppeliinkäyminen, praasniekka
su  16.12. klo 10 liturgia
ma 24.12. klo 10 jouluaaton liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

la  13.10. klo 15 akatistos
su  14.10. klo 9 liturgia (huom! kellonaika)
ma 15.10. klo 18 akatistos
ti  16.10. klo 18 ehtoopalvelus
ke  17.10. klo 9 liturgia (huom! kellonaika)
la  15.12. klo klo 9.30 vedenpyhitys ja
 liturgia, p. Trifon Petsamolainen, 
 temppelijuhla

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI 
SALI
Kirkkotie 1

su  21.10. klo 11 liturgia
la  1.12. klo 11 liturgia

Hietasaaren Ponipihalla vihittiin käyttöön Jumalansynnyttäjän tsasouna kesäkuussa. 
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OULUN SEURAKUNTA  

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA 
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin Oulun 
seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) klo 
10–10.45. Ohjelmassa on ohjattua askar-
telua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon 
jälkeen mennään katedraaliin ja osallistuta-
an pyhään ehtoolliseen yhdessä vanhemp-
ien kanssa.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943,  
sähköposti: annepatronen0@gmail.com .

 
MERI-LAPIN LASTENKERHO 
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) klo 16.00–18.00 
keskiviikkoisin niinä päivinä kun kirkossa on 
ehtoopalvelus.
Kerhossa opetellaan kirkkolauluja, kirk-
kokäyttäytymistä, askarrellaan ja leikitään. 
Lopuksi pientä purtavaa. Lämpimästi ter-
vetuloa! 

Lisätiedot: kanttori Helena Matsi / 
helena.matsi@ort.�, 044 5115 748
 
MERI-LAPIN KIRKKOLAULUYHTYE 
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä kolme 
naista, ja mukaan otetaan taitavia laulajia 
lisää, myös miehiä. Laulajalla joka pyrkii 
ryhmään tulee olla tarkka sävelkorva. 
Yhteydenotot kanttori Helena Matsi 
p. 044 511 5748 tai helena.matsi@ort.� 

KEMPELEEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.� Lisätietoja 
pj. Heljä Rahikkala p. 040 5181 071, 
helja.rahikkala@gmail.com 

MERI-LAPIN TIISTAISEURA 
kokoontuu Kemissä, katso www.oosrk.� 
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, 
puh. 050 355 6580, 
kerttu.junnonen@gmail.com 

Ekumeeninen praasniekka Muhoksella
Elokuisena sunnuntaina kokoontui 
lukuisa joukko kristittyjä ekumeeniseen 
praasniekkaan Eeva ja Jussi Tervaskannon 
pikkarazen kotitšasounan edustalle. Ris-
tittyzet vaelsivat kirkkotarhasta sateenvar-
jojen alla Tervaskantojen pihapiiriin. 
Ylhäällä huomioitiin harras juhlatapah-
tuma, sillä vesisade lakkasi parahiksi toi-
mituksen alkaessa.

Oulun ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Marko Patronen toimitti 
kanttori Juhani Matsin avustamana 
vedenpyhityksen. Toimituksen jälkeen isä 
Marko siunasi paikalle tuodut luonnon 
antimet pyhitetyllä vedellä. Sitten hän 
kiersi ristikansan joukossa vihmoen pyhi-

tettyä vettä jokaisen päälle. Pyhä pisara-
sade kasteli hellästi luonnon sateelta vält-
tyneen praasniekkaväen.

Yhteisesti lauletun virren jälkeen 
Muhoksen luterilaisen seurakunnan 
kirkkošherra Jouni Heikkinen lausui 
puheessaan mm seuraavaa:- Ortodoksisella 
kirkolla on ikivanha käsitys siitä, että luon-
non aineelliset elementit voivat välittää 
Jumalan siunausta. Sen piirissä on vietetty 
praasniekkojen yhteydessä vedenpyhityksiä. 
Praasniekat olivat ja ovat yhä tärkeitä koko 
kylän elämää elähdyttäviä ja hyvin yhtei-
söllisiä juhlia. Ne huipentuvat veden 
ääressä toimitettavaan vedenpyhitykseen, 
johon mennään liturgiasta kulkueena.

Ekumeenisessa hengessä meillä on jäl-
leen yhteinen praasniekka tällä kertaa Ter-
vaskannon kotitšasounan pihalla. Pää-
simme täällä osallisiksi vanhasta rituaa-
lista, joka korostaa luonnon pyhyyttä, josta 
me jälleen olemme tulleet tietoisiksi ja jota 
me haluamme vaalia.

Praasniekan päätyttyä oli kahvituokio 
seurakuntatalossa. Kou�n ker maistuttih 
ristittyzil Seija Pirttikosken zuarimat 
šokanmugaset šipanniegat (Kahvin kanssa 
maistuivat kristityille Seija Pirttikosken 
paistamat suunmukaiset piirakat).

Teksti ja kuvat Pertti Marttinen

OULUN TIISTAISEURA 
kokoontuu tiistaisin klo 17 seurakuntasa-
lilla seuraavina iltoina: 4.9., 18.9., 2.10., 
16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. 
Lisätiedot: www.oosrk.� Lisätietoja, pj. 
Ahti Pyörnilä, ahti.pyornila@saunalahti.�, 
p. 050 3826 669 

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

POSLIINIMAALAUSKERHO SEKÄ 
IKONIMAALAUS
Katso tiedot www.oosrk.�/kerhot-ja-kuo-
rot/ 

Isä Marko toimitti kanttori Juhani Matsin avusta-
mana vedenpyhityksen.

Vesisade lakkasi sopivasti toimituksen alkaessa.
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KIRJALLISUUSPIIRI 
Syksyn 2018 ensimmäinen kirjallisuuspii-
ri kokoontuu keskiviikkona 12.9, jolloin 
aiheena on Fjodor Dostojevskin Karamazo-
vin veljekset. Samalla valitaan syyskauden 
kirjat. Syksyn muut kokoontumiset ovat ke 
17.10 ja ke 14.11., katso tarkemmat tiedot 
www.oosrk.�/kerhot-ja-kuorot/oulun-al-
ue-aikuisten-kerhotoiminta/
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita keskustelemaan illan kirjasta. 
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen, 
tuukka.rantanen@ort.� 

KATEKUMEENIKURSSI 2018–2019 
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuud-
esta kiinnostuneille tai kirkkoon liittymistä 
harkitseville kokoontuu ehtoopalveluksen 
jälkeen joka toinen torstai kello 18 Pyhän 
Kolminaisuuden katedraalissa Oulussa. 
Mukaan voi liittyä myös kurssin alkamisen 
jälkeen, tai halutessaan voi osallistua vain 
tiettyihin iltoihin. Kokonaisuudessaan 
katekumeenikurssi tarjoaa monipuolisen 
perustietopaketin ortodoksisesta uskosta, 
elämästä ja kulttuurista. 
Syksy 2018
to 20.9.   Aloitus: jumalanpalvelukset ja 

kirkkotila, jumalanpalvelustavat
to 4.10.   Ortodoksisen uskon pääpiirteitä 

ja ihmiskuva
to 18.10.  Yleisesitys ortodoksisesta kirkosta 

Suomessa ja maailmalla
to 1.11.   Ikonit ortodoksisessa kirkossa
to 15.11.  Raamattu ja traditio
to 29.11.  Ortodoksinen kirkkomusiikki
Katekumeeniopetus jatkuu myös Kemissä 
ke 26.9. alkaen, katso tarkemmat tiedot: 
www.oosrk.�/Jumalanpalveluskalenteri/
kemi/ 

Kiitos
Lämmin kiitos arkkipiispa Leolle Oulun 

Pyhän Kolminaisuuden katedraalin 
60-vuotisjuhlassa helluntaina 20.5.2018 

saamistamme Pyhän Karitsan 
ritarikunnan ansiomerkeistä.

Kaija Saromaa (PKr:n ritarimerkki), 
Senja Kaiponen (Pkr:n 1. lk:n mitali) ja 
Meeri Karhatsu (PKr:n 1. lk:n mitali)

Kiitokset metropoliitta Eliakselle 
saamistamme piispallisista 
siunauskirjoista 20.5.2018

Anne Patronen, Sinikka Purola 

ja Marja Sarkkinen

Tori

Ortodoksinen kamarikuoro

Konsertti  
Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa

la 15.9.2018 klo 18.00
 

Kiitä, sieluni!

Ilmainen sisäänpääsy,  käsiohjelma 10 €
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Kiitä, sieluni!
 johtaa Irina Tchervinskij-Matsi      

Katso lisätietoja takasivulta.
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Liturgia papiston päivillä 7.2. 

OULUN SEURAKUNTA  
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Tunnelmia 
kesän 
leireiltä ja 
praasniekoilta

Kuvat: Aleksanteri Seppä, Eija Kurki, Maija Hakala, 
Maarit Paakkola, Pekka Jylänki ja Tuukka Rantanen
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OULUN SEURAKUNTA 

Isä Unto Lampinen tuonilmaisiin

DIAKONIA-AAMIAINEN OULUN 
SEURAKUNTASALISSA
Maksuton diakonia-aamiainen Ou-
lun seurakuntasalissa torstaisin klo 
9–10.30. Tervetuloa!
Oulun ortodoksinen seurakunta / 
diakoniavapaaehtoiset

VARTTUNEEN VÄEN 
VIRKISTYSLEIRI TÖRMÄVAARAN 
LEIRIKESKUKSESSA TERVOLASSA 
MA-KE 15.–17.10.2018

Maanantai 15.10.
Klo 12 Lähtö Oulun katedraalilta
klo  13.30 Pysähdys Kemin kirkolla; 

pikkubussi
klo  14.30 Saapuminen 

leirikeskukseen, majoittuminen
klo  15 Alkajaisrukoushetki
 lounas ja kahvi; esittäytyminen
klo  16.30 Ulkoilu ja yhdessä 

laulamista
klo  18 Ehtoopalvelus
klo  19–21 Saunat
klo  21 Iltarukoukset ja iltapala
Tiistai 16.10.
Klo 8 Aamurukoukset ja aamiainen
klo  9 Vierailu Tervolan ev.lut. kirkoissa
klo  11 Lounas, lepoa ja ulkoilua
klo  13 Päiväkahvi
klo  13.30 Papin kyselytunti: 

keskustelua ja pohdintaa 
ajankohtaisista kirkon ja 
seurakunnan asioista

klo  14.30 Yhdessä laulamista
klo  15.30 Seniori-ikäisten liikunta ja 

jumppatuokio (vapaa-aikaohjaaja 
Sirkka Kinnunen-Oja)

klo  16.30 Päivällinen
klo  17.30 Lähtö rukoushuoneelle
klo  18 Akatistos
klo  19–21 Saunat
klo  21 Iltapala ja ehtoolliseen 

valmistavat rukoukset
Keskiviikko 17.5. 
klo  8 Mahdollisuus aamiaiseen
klo  9 Jumalallinen liturgia
klo  10.30 Lounas ja päätöskeskustelu
klo  12 Kotimatka; pikkubussi Kemin 

ortod. kirkolle, henkilöautot kohti 
Oulua

klo  14.30 Saapuminen Oulun 
katedraalille

Yli 50 vuotta seurakuntaamme palvellut 
rovasti Unto Lampinen nukkui kuolonu-
neen perjantaina 10. elokuuta 2018 
Oulussa. 

Hän syntyi Salmissa vuonna 1943. 
Omat juuret olivat isä Untolle tärkeät, 
vaikkei hän itse enää puhunutkaan esi-
vanhempiensa murretta.

1960-luvun alkupuolella hän meni 
opiskelemaan Kuopiossa sijainneeseen 
ortodoksiseen pappisseminaariin. Samaan 
aikaan seminaarissa opiskelivat isä Unton 
kurssikavereina monet myöhemmässä 
vaiheessa tärkeät Suomen ortodoksisen 
kirkon vaikuttajat: Joensuun piispa Aleksi 
(Pertti Rantala), rovasti Risto Lintu, 
rovasti Juhani Härkin, rovasti Heikki 
Makkonen ja rovasti Olavi Merras.

Avioiduttuaan puolisonsa Elisabetin 
kanssa Unto Lampinen sai pappisvihki-
myksen. Esikoinen (nyk. Helsingin 
Uspenskin katedraalin ylidiakoni Juha 
Lampinen) syntyi vuonna 1966.

Oulun seurakuntaan perustettiin 
nuorisopapin virka 1.9.1967 lähtien, ja 
virkaan valittiin isä Unto, joka työskenteli 
tässä tehtävässä ONL:n nuoriso-ohjaaja 
Eino Hynnisen kanssa. Myös hänet vihit-
tiin myöhemmin papiksi.

Vuoden 1967 lokakuussa isä Unto 
vammautui vakavasti auto-onnettomuu-
dessa. Hän toipui, mutta jäi loppuelämäk-
seen liikuntarajoitteiseksi. ”Elämä pitää 
ottaa vastaan sellaisena kuin sen saa”, sanoi 
rovasti Unto Lampinen 60-vuotisjuhlas-
saan vuonna 2003. Pappina hän uskoi, että 
vammautumisen ansiosta hänelle oli 
annettu mahdollisuus ymmärtää heikom-
piosaisten asemaa yhteiskunnassa ja kehit-
tyä apua kaipaavien auttamisessa.

Isä Unto oli vakuuttunut, että hänen 
elämällään ja toiminnallaan on tarkoitus. 
hän oli hyvin sitoutunut kirkon elämään. 
Virallisen eläköitymisen jälkeen rovasti 
osallistui edelleen sivutoimisesti seura-
kunnan toimintaan mm. rippi-isänä. Isä 
Unto osallistui jatkuvasti, paria viime 
vuotta lukuun ottamatta kun terveys alkoi 
heikentyä, jumalanpalvelusten toimitta-

miseen kanssapalvelijana. Hän oli ymmär-
tänyt ja sisäistänyt pappeuden ja alttaripal-
veluksen välisen katkeamattoman ja syvän 
yhteyden. Viimeisen kerran isä Unto osal-
listui liturgian toimittamiseen pappeu-
tensa 50-vuotisjuhlassa kesäkuussa 2017. 

Hän myös toimi useita vuosia seura-
kunnan neuvoston ja valtuuston jäsenenä 
sekä seurakunnan neuvoston varapuheen-
johtajana.

Isä Unto Lampinen vihittiin rovastiksi 
1.1.1992. Vuonna 2003 hänelle myönnet-
tiin koruristin käyttöoikeus.

Monien muiden toimiensa ohella isä 
Unto toimi Oulun Invalidien Yhdistyksen 
puheenjohtajana, kaupunginvaltuutettuna, 
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenenä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin maakuntavaltuuston jäsenenä.

Isä Unto nukkui rauhallisesti kuolon-
uneen puolisonsa, poikansa ja lapsenlap-
sensa läsnä ollessa. Ortodoksisen kauniin 
tavan mukaan seurakunnan papisto saapui 
muutama tunti poisnukkumisen jälkeen 
isän Unton kuolinvuoteen äärelle suoritta-
maan palvelusta pappisveljelle. Kanssapal-
velijat pesivät, voitelivat siunatulla öljyllä 
ja pukivat hänet jumalanpalveluspukuun 
rukousten saattelemana.

”Jumala on rakkaus”, uskoi isä Unto, 
jolle ortodoksinen usko oli ennen kaikkea 
rakkautta. (www.ort.�)

Isä Unto siunattiin haudan lepoon 
Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraa-
lissa lauantaina 18.8.2018.

Oulun ortodoksinen seurakunta
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VAASAN SEURAKUNTA   

Avoimin mielin kohti uutta

VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksinen seurakunta
Koulukatu 45
65100 Vaasa
www.vaasaort.�
vaasa@ort.�

Kirkkoherranvirasto on avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14.
 
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
p. 040 358 3625 
keskusrekisteri@ort.�
 
Kirkkoherra Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.�
 
Pappi Pekka Helakallio
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.�
 
Kanttori Nina Jolkkonen-Porander
p. 040 569 8304
nina.jolkkonen-porander@ort.�

Kanttori Karl-Henrik Wahlfors 
(sijaisuus 1.9.–31.12.2018)
 
Papiston vapaapäivät ovat 
maanantaisin ja tiistaisin. 
Kanttorin työpäivät ovat 
torstai–sunnuntai. 

Kirkkoherran tervehdys

Olen töissä ortodoksisessa kirkossa ja iloinen siitä. Saan toteuttaa itseäni ja työtäni kirkon hy-
väksi vapaasti. Työtäni säätelee Herramme, kirkon opetus, kirkkolaki, piispainkokous ja oma 
esimieheni – isä Esipaimen. Minulla on eriomainen neuvosto ja valtuusto ja ihana seurakun-
talaisten joukko. Saan tehdä juuri sellaista työtä, johon minulla on kutsumus.

Kesä on loppumassa ja syksyllä päivät alkavat lyhentyä. Menneenä kesänä Vaasan seura-
kunnassa tapahtui myönteisiä asioita. Kirkollishallituksen avulla Pyhän Nikolaoksen kirkosta 
tehtiin kuntokartoitus ja seurakunnan nettisivuja käännetään asiamukaisesti ruotsinkielelle. 
Vaasan kirkon ovia pidettiin kesän aikana arkipäivisinkin auki, ja Lapualla ja Pietarsaaressa 
vietettiin tsasounien praasniekkoja. Nämä tapahtumat ilahduttivat sekä antoivat voimia ja jak-
samista syksyyn.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on meneillään suu-
ri hallinnollinen muutos. Tapahtuu seurakuntien hallin-
tomuutos, jossa Vaasan seurakunta tulee säilyttämään 
tärkeän tehtävänsä. Syksyn perustehtävä on valtuuston 
ja neuvoston hyväksymän talouden tasapainottamisoh-
jelman toteuttaminen. Tähän tasapainottamisohjelmaan 
kuuluu yhtenä osana seurakunnan omistamien osake-
huoneistojen myynti ja saaduilla tuloilla velkamäärän 
lyhentäminen.  Toinen perustehtävä on voimavarojen 
lisääminen sekä suuntaaminen kirkon perustyöhön ja 
-tehtävään. Hallinnon keventäminen antaa enemmän 
mahdollisuuksia pastoraalisen työn tekemiseen. Kirkon 
perustehtävä on ennen kaikkea Jumalan rakkauden, ar-
mon ja anteeksiannon julistus.

Toivon teille jokaiselle uutta kirkkovuotta ja rakkau-
dentäyteistä syksyä!

 

Med öppet sinne emot det nya
Jag tjänstgör i den Heliga Ortodoxa Kyrkan och jag är glad över det. Jag får förverkliga mig 
själv och fritt utföra mitt arbete för kyrkan.  Mitt arbete  styrs  av vår Herre,  Kyrkans lära, 
kyrkolagen, biskopsmötet och min egen förman - överherden.  Jag har utomordentligt �nta 
församlingsråd och -fullmäktige samt en underbar skara församlingsmedlemmar. Jag får göra 
just sådant arbete, till vilket jag har kallelse.

Sommaren nalkas sitt slut och dagarna blir kortare. Under den gångna sommaren 
hände  �era  positiva saker i församlingen i Vasa.  Med hjälp av kyrkostyrelsen utfördes en 
konditionsgranskning av den heliga Nikolaus kyrka och församlingens internetsidor kommer 
att översättas sakligt till svenska. Under sommaren hölls dörrarna till kyrkan i Vasa öppna 
även på vardagarna. I Lappo samt i Jakobstad �rades kapellens helgons fäster. Dessa händelser 
gav glädje och kra�er till att orka fram till hösten.

Inom den �nska ortodoxa kyrkan pågår en stor  förvaltningsreform  med sy�e, 
att  lätta på administrationen och säkra församlingslivets existens. Det kommer att ske en 
förvaltningsreform av församlingarna, i vilken församlingen i Vasa kommer att bevara sin viktiga 
roll. Huvuduppgi�en under hösten blir, att förverkliga det av fullmäktige och rådet godkända 
program för balansering av ekonomin. En del av detta balanseringsprogram innebär försäljning 
av de aktielägenheter, som  församlingen äger  och förkortning av skuldsumman med de 
erhållna medlen. Den andra huvuduppgi�en är att öka resurserna och inrikta dem på kyrkans 
grundarbete och -uppgi�. Då prästerna inte är så mycket  upptagna  med  administrativa 
uppgi�er, får de mera tid för andligt arbete.  I första hand är Kyrkans uppgi�, att förkunna 
Guds kärlek, barmhärtighet och förlåtelse.

Jag önskar var och en av er ett välsignat nytt kyrkoår och en kärleksfull höst!

Andrei Sotsov
kirkkoherra/kyrkoherde
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASAN SEURAKUNTA  

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijän paikka avoinna

To  30.8. klo 18 ehtoopalvelus
La  1.9. klo 17 vigilia, kirkkovuoden alku
Su  2.9. klo 10 liturgia
To  6.9. klo 17 kiitosakatistos
La  8.9 klo 17 vigilia
Su  9.9. klo 10 liturgia 
To  13.9. klo 17 liturgia, kunnallisen ja 
 eläväksi tekevän ristin ylentäminen 
La  15.9. klo 17 vigilia 
Su  16.9. klo 10 liturgia 
La  22.9. klo 17 vigilia 
Su  23.9. ei hetkipalvelusta
La  29.9. klo 17 vigilia 
Su  30.9. klo 10 liturgia 
To  4.10. klo 17 ehtoopalvelus
La  6.10. klo 17 vigilia
Su  7.10. klo 10 ei hetkipalvelusta
To  11.10. klo 17 kiitosakatistos
La  13.10. klo 17 vigilia
Su  14.10. klo 10 liturgia
La  20.10. klo 17 vigilia 
Su  21.10. klo 10 liturgia 
To  25.10. klo 17 kiitosakatistos
La  27.10. klo 17 vigilia
Su  28.10. klo 10 liturgia 
To  1.11. klo 17 ehtoopalvelus
La  3.11. klo 17 vigilia
Su  4.11. klo 10 liturgia, 
 Karjalan valistajien yhteinen juhla
To  8.11. klo 17 kiitosakatistos 
La  10.11. klo 17 vigilia
Su  11.11. klo 10 liturgia 
To  15.11. klo 17 ehtoopalvelus 
La  17.11. klo 17 vigilia
Su  18.11. klo 10 liturgia

To  22.11. klo 17 akatistos 
 Jumalansynnyttäjälle 
La  24.11. klo 17 vigilia
Su  25.11. klo 10 liturgia
To  29.11. klo 17 ehtoopalvelus
La  1.12. klo 17 vigilia
Su  2.12. klo 10 liturgia 
Ke  5.12. klo 17 vigilia 
To  6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 pyhä Nikolaos, praasniekka
La  8.12. klo 17 vigilia
Su  9.12. klo 10 liturgia
To  13.12. klo 17 kiitosakatistos
La  15.12. klo 17 vigilia
Su  16.12. klo 10 liturgia, radiointi 
To  20.12. klo 17 ehtoopalvelus
La  22.12. klo 17 vigilia
Su  23.12. klo 10 liturgia 
Ma  24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymä
Ti  25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,   
 Kristuksen syntymä

Praasniekka Pietarsaaressa 20.7.

Kuva: Aulikki Kauko-Helakallio
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Kuva: Arja Sigfrids Kuva: Alex Rusanen

Liturgia Harrströmmissä 5.8.18.Helluntain juhlaliturgia Vaasassa 20.5. 

La  29.12. klo 17 vigilia 
Su  30.12. klo 10 liturgia 
Ti  1.1. klo 10 liturgia 

KOKKOLA

PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Aulikki Helakallio
p. 0400 899 590

To  13.9. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 kunnallisen ja eläväksi tekevän ristin   
 ylentäminen
Su  14.10. klo 10 liturgia 
Su  4.11. klo 10 liturgia, 
 Karjalan valistajien yhteinen juhla
Ma  24.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä
Ti  1.1. klo 10 rukouspalvelus uuden 
 vuoden alkaessa  
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN 
SEURAKUNNAN ALUEELLA

PIETARSAARI

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

Su  9.9. klo 10 liturgia
Su  28.10 klo 10 liturgia 
La  24.11. klo 10 liturgia
Ke  26.12 klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä   

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Markus Happo 
p. 045 355 2648

La  8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalanäidin syntymä
Su  7.10. klo 10 liturgia 
Su  2.12. klo 10 liturgia 
Su  23.12. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 syntymän edellinen sunnuntai

SEINÄJOKI

JUMALANÄIDIN SUOJELUKSEN 
RUKOUSHUONE
Päivölänkatu 32, Seinäjoki
Isännöitsijä Anja Anttila
p. 040 545 68 55

To  09.08. klo 18.00 maallikkopalvelus 
To  23.08. klo 18.00 maallikkopalvelus 

UUSI KATEKUMEENIKURSSI VAASASSA 
ALKAA 1.9.
Jokavuotinen katekumeenikurssi alkaa jäl-
leen. Kurssi alkaa 1.9. klo 16, srk-salilla, os. 
Koulukatu 45, Vaasa. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille ortodoksisesta kirkosta kiinnostu-
neille, jotka eivät vielä ole kirkon jäseniä, 
mutta harkitsevat asiaa. Kurssilla käydään 
läpi ortodoksisen kirkon oppia ja tapoja. 
Kouluttajana kurssilla on TM, kanttori Nina 
Jolkkonen-Porander. Ilmoittautumiset 
kurssille sähköpostitse nina.jolkkonen-po-
rander@ort.�

OPINTOPIIRI PALAVA PENSAS 
VAASASSA
Opintopiiri kokoontuu joka tiistai klo 18.00–
20.00 seurakuntasalilla, Koulukatu 45. Piiris-
sä käsitellää ortodoksisuutta monelta kan-
nalta. Vetäjänä toimii isä Simo, TM.

TERVETULOA KOKKOLAN 
RUKOUSHUONEELLA SYKSYLLÄ 
ALKAVAAN RAAMATTUPIIRIIN!
Raamattupiiri kokoontuu seuraavasti: 
ke 19.9. klo 17 
ke 3.10 klo 17
ke 7.11. klo 17 
ke 12.12. klo 17 

Kristinopinleirin päätösliturgia 17.6. 

Seurakunnan pyhiinvaellusmatka Valamoon 29.6. 

Hautausmaan talkoot Vaasassa 11.5.18. 
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Kuva: Sirkka Uschako�

Kuva: Pirkko Kivistö

Kuva: Alex Rusanen

To  13.09. klo 18.00 maallikkopalvelus
Su  23.9. klo 10 liturgia 
To  27.09. klo 18.00 maallikkopalvelus 
To  11.10. klo 18.00 maallikkopalvelus 
To  25.10. klo 18.00 maallikkopalvelus
Su  28.10. klo 10 liturgia 
To  08.11. klo 18.00 maallikkopalvelus
Su  11.11. klo 10 liturgia 
To  22.11. klo 18.00 maallikkopalvelus 
To  13.12. klo 18.00 maallikkopalvelus
Su  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla

KAUHAJOKI

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

Ma  24.12. klo 10 liturgia

PYHIINVAELLUSMATKA VIROON
Vaasan seurakunta järjestää 
pyhiinvaellusmatkan Viroon 27.-
30.9.2018. Tutustumme Viron 
ortodoksiseen sisarkirkkoon, vie-
railemme Vaasan seurakunnan 
ystävyysseurakunnassa Pärnussa 
ja käymme Saarenmaalla pyhän 
Johannes Edelläkävijän luostarissa. 

Matkan hinta on 265 €. Sisäl-
tää bussi- ja laivamatkat ja hotelli-
majoitukset aamiaisella. 

Ilmoittautuminen 24.9.2018 
mennessä isä Pekka Helakalliolle 
pekka.helakallio@ort.� tai 
040 510 3077.
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VAASAN SEURAKUNTA  

Meillä on voimaa  

Aloitin pitkästä aikaa kanttorin työt Kok-
kolassa ja Pietarsaaressa viime marras-
kuussa. Olen toiminut keikkakanttorina 
jo parikymmentä vuotta, mutta muuta-
man vuoden laulaminen oli vähäisempää 
lauluäänen reistailujen takia. Tämän vuo-
den puolella olen ollut kanttorina tiivii-
seen tahtiin Vaasassa, Kokkolassa ja Pie-
tarsaaressa muiden töiden ohella. Kahden 
vuoden sijaisuus Vaasassa keventää nyt 
taakkaani, kun voin vähentää muita töitä 
ja keskittyä paremmin kanttorin työhön. 

Asun maanviljelijämieheni ja kolmen 
lapsen kanssa Lapväärtissä, joten ajokilo-
metrejä kertyy rutkasti, mutta niinpä tai-
taa kertyä kaikilla muillakin tässä hiippa-
kunnassa. Kiitollinen olen siitä, että 
pääsen nyt useammin kirkkoon jumalan-
palveluksiin. Meiltä on sata kilometriä 
lähimpään kirkkoon, joten silloin kun en 
ole töissä, käyn liturgiassa kaksi kertaa 
kuukaudessa. Haastan kaikki, joilla on 
alle sata kilometriä kirkkoon, käymään 
palveluksissa vähintään kaksi kertaa 

Kesä on ollut mitä mainioin, turha 
siitä on mitään sepustaa. Mutta ilah-
duttavinta on ollut praasniekkoihin 
ja jumalanpalveluksiin osallistujien 
määrä, se on ollut väkilukuumme ja 
ajankohtaamme nähden hieno, 29.7 
Kokkolassa pyhässä liturgiassa 35 
henkilöä. Hienoa. Tämä kertoo 
myönteisellä tavalla siitä, että kiin-
nostus seurakuntalaisten  kohdalla 
on lisääntynyt.

Jumalanpalveluksissa ja kirkos-
samme on voima, joka vetää. Hengel-
linen sanoma ei ole väsähtänyt, ihmi-
nen kaipaa kaiken myllerryksen 
keskellä rauhaa ja mistäpä muualta 
hän sen saa kuin kirkosta. Ajatel-
kaapa, kautta vuosisatojen on ismejä 
syntynyt ja hävinnyt. Miksi?  Niillä ei 
ole ollut kestävää ja pysyvää pohjaa. 
Perustus on horjunut ja ne ovat 

kadonneet mahdottomina. Kristus 
perusti vankan pohjan, joka on säily-
nyt läpi vuosi vuosisatojen. Hän 
perusti kirkon, jota tuonelan voimat 
eivät voi kukistaa. Toki Kirkon histo-
ria ei aina ole ollut ruusuista, pahan 
voimat ovat jyllänneet, mutta itse 
sanoma on pysynyt ja pysyy.  

Ortodoksinen Kirkkomme on 
alkuperäinen, yksi, pyhä, yhteinen ja 
apostolinen. Kirkkomme ei tarvitse 
mistään ulkopuolelta ohjausta eikä 
neuvoja. Kirkollamme on kaikki, 
mitä ihmiset tarvitsevat. Uskon, että 
ihmiset tämän vaistoavat. Ovet ovat 
auki, yhdessä eteenpäin. Ei velvolli-
suudesta eikä pakolla, vaan vapaasta 
tahdosta.

 
isä Pekka Helakallio

Kokkolan pappi

Karl-Henrik 
Wahlfors 
kanttorin 
sijaisuuteen 
Kokkolaan
Ortodoksisen kirkkomusiikin opiskelija 
Karl-Henrik Wahlfors on määrätty hoi-
tamaan Kokkolan kanttorin sijaisuutta 
Vaasan ortodoksisessa seurakunnassa 
1.9.–31.12.2018.

Karl-Henrik Wahlfors on työsken-
nellyt aiemmin kanttorin sijaisena Iisal-
men, Lappeenrannan ja Lahden seura-
kunnissa.

Nina Jolkkonen-Porander 
kanttorin sijaisuuteen Vaasaan

kuukaudessa. Yhteisestä rukouksesta ja 
sakramenteista saamme voimaa, iloa ja 
rakkautta elämäämme.

Nina Jolkkonen-Porander

nina.jolkkonen-porander@ort.�

puh. 040-7392149
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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

Kirkkokatu 55, Oulu.  Puh. 08 311 1555
ma–to 11–22, pe 11–23, la 12–23, su 12–20

www.crecian.fi                        

Tervetuloa
PIKALOMALLE 
KREIKKAAN!

SUOMEN PARAS 
KREIKKALAINEN 

RAVINTOLA!*
Tervetuloa! Suomen paras 

kreikkalainen ravintola!
*Etelä-Suomen Media Oy:n yleisöäänestys*Etelä-Suomen Media Oy:n yleisöäänestys

Uusi tilausravintola
YRITYS- JA 

PERHEJUHLIIN
ihan vieressä!

Kulmakivi-festareilla julistetaan myös Kulttuurikilpailun 
voittajat! Katso lisää https://onl.�/kilpailu/

VUOK RA T TAVANA
Talo (tupa 40 m2, yläkerta, kph, 
rantasauna) 2 km Valamosta 

kauniilla paikalla järven rannalla. 
Lisätietoja 

nina.jolkkonen-porander@ort.fi, 
puh. 040 739 2149
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28.-30.9.20
18

Kulmakivi
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STEPA

Ilmoittaudu nyt!  

Hinta 30e jäsenet, 50e muut

Lisätietoja: onl.fi/kulmakivi

Jumalanpalveluksia,

konsertti, yökahvila, 

katutanssia, disko, laulua,

kaupunkisuunnistusta,

graffiteja, lyhytelokuvaa...

Suomen

ortodoksinen 

kirkko

Päärahoittajat:

Järjestäjät:Järjestäjät: Oulun
ortodoksinen 

seurakuntaOrtodoksisten

nuorten liitto

ONL ry

Lasten ja nuorten Kulmakivi-festarit 

pyörähtävät käyntiin syyskuun lopulla 

Oulussa. Ilmoittautumisaikaa on jat-

kettu: mukaan ehtii, kun ilmoittautuu 

13.9. mennessä.

Voit ilmoittautua omaan seurakun-

taan tai ONL ry:n toimistolle: onl@ort.�, 

puh. 050 465 8173.

Liittymällä samalla maksutta ONL:n 

jäseneksi säästät heti parikymmentä 

euroa, sillä jäsenille ja yhteisöjäsenille 

Ohjelmaa 
ilmoittautuneille:
Perjantai-iltana kokoonnutaan 

Ouluun ja aloitetaan festarit maja-

paikkojen siunauksella. Iltaa jatke-

taan rennosti mm. discon, tietokil-

pailun ja yökahvion merkeissä.

Lauantaina ohjelmassa on erilai-

sia toimintakanavia (ruokaa, juma-

lanpalveluksia ja vapaa-aikaa unoh-

tamatta). Luvassa on ainakin:

• kaupunkisuunnistuksessa tutus-

tutaan muutamaan Oulun maa-

merkkiin

• katutanssityöpajassa otetaan 

haltuun uusia muuveja

• nuorisokuorot ja muut innok-

kaat laulajat harjoittelevat ja lau-

lavat jumalanpalveluksissa

• virtuaalikirkon esittelypiste

• perhepäivä, jossa aikuisille 

luento-ohjelmaa ja lapsille 

pomppulinna, kasvomaalausta, 

satutuokio ja muuta kivaa

Lauantai-iltana vuorossa on ”pönö-

tysvapaa” 75-juhlatuokio, jossa jae-

taan ansiomerkkejä ja palkitaan 

vuoden kerho ja vuoden ohjaaja. 

Myös Kulmakivi-kulttuurikilpailun 

tulokset julkistetaan samassa yhtey-

dessä. Illan päättää odotettu Stepan 

konsertti!

Festarit kruunaa sunnuntain 

liturgia, jonka jälkeen vielä ruokail-

laan ja sanotaan heipat ennen koti-

matkaa.

Katso tarkempi ohjelma osoit-

teesta https://onl.�/kulmakivi/.

Tavataan Oulussa isolla porukalla!

Kulmakiveen ehtii mukaan – tule sinäkin!
(tiedustele asiaa omasta seurakun-

nastasi) Kulmakiven hinta on 30 euroa 

50 euron sijaan.

Festari on tarkoitettu yli 12-vuoti-

aille, mutta lauantaina järjestettävän 

perhepäivän ohjelma Oulun Pyhän Kol-

minaisuuden katedraalilla on avointa 

kaikille ja kaikenikäisille. Myös jumalan-

palveluksiin ovat kaikki tietysti tervetul-

leita mukaan.




