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Kuva: Tamaz Sanikidze

osoitteeseen paimensanomat@ort.fi.

Hyvä kirkollinen järjestys

O

rtodoksisen kirkon tehtävä on toimia niin että Jumalan valtakunta tulisi
näkyväksi maailmassa. Kirkolla on siten erityinen ja ainutlaatuinen rooli
ja tehtävä.
Ortodoksisessa kirkossa tehtävän työn luonteeseen kuuluu, että kaikki

toiminta tapahtuu aina piispan siunauksella.
Kirkko syntyi Kristuksen taivaaseen astumisen ja helluntain pelastushistoriallisten ta-

pahtumien yhteydessä. Silloin apostolien päälle vuodatettiin Pyhä Henki. Hengen vahvistamina he lähtivät viemään sanomaa ylösnousseesta Kristuksesta kaikkialle maailmaan,
kastamaan ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sekä perustamaan seurakuntia.
Kirkon toiminnan levitessä apostolien työtä jatkoivat piispat. Piispat vihkivät apulaisikseen pappeja ja diakoneja. Heitä tarvittiin vastaamaan monista tehtävistä seurakunnissa. Kolmisäikeinen pappeus rakentui piispan ympärille.
Kirkko toimii tänäkin päivänä apostolisena aikana muotoutuneiden periaatteiden
mukaan. Hiippakunnan johdossa on piispa, jonka yhteydessä seurakunnat toimivat.
Hiippakuntien itsenäisyys on tärkeä kirkon hallinnon periaate, josta on säädetty kanonisessa perinteessä. Itsenäisyys tarkoittaa sitä, ettei hiippakunnan sisäisiin asioihin voida
vaikuttaa ulkopuolelta, vaan hiippakunnan sisäisissä asioissa päätösvaltaa käyttää piispa.
Suomalaisessa käytännössä myös seurakunnat ovat tietyissä asioissa varsin itsenäisiä,
erityisesti taloudenhoidossa. Kuitenkin esimerkiksi työsuhteisiin liittyen piispalla on kanonisten periaatteiden ja velvoitteittensa johdosta oikeus päättää keitä asetetaan ehdolle
kirkon toimia täytettäessä. Piispa myös määrää sijaiset.
Kantavana periaatteena on, että kaikki kirkollinen toiminta Oulun hiippakunnan alueella tapahtuu piispan siunauksesta eli piispan omoforin alla, kuten asia usein ilmaistaan.
Omofori on piispan liturginen vaate, jota piispa kantaa hartioillaan. Siunatessaan hiippakunnassa tapahtuvan työn, piispa samalla kantaa siitä vastuun. Tästä seuraa, että sellainen
toiminta joka ei tapahdu piispan siunauksesta, ei ole sen enempää Oulun hiippakunnan
kuin Suomen ortodoksisen kirkonkaan toimintaa. Ylipäätänsä sellainen toiminta ei ole
ortodoksista.
Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon järjestys ja kirkollinen elämäntapa on
määritelty Konstantinopolin patriarkaatin antamassa Tomos-asiakirjassa vuodelta 1923.
Tomoksessa ilmaistut periaatteet viitoittavat tien, jota Suomen kirkon tulee kulkea turvatakseen hyvä kirkollinen järjestys ja ortodoksinen usko. Tomoksen mukaan piispa viime
kädessä kantaa vastuun siitä, että yhteistä ja yleistä ortodoksista perinnettä noudatetaan.
Samalla kirkon jäsenten tulee omalta kohdaltaan huolehtia siitä, että hyvä järjestys ja kirkon yhteys eivät ole uhattuina.
Kaikkia toimia ja hengellisen elämän pyrkimyksiä on kirkossa arvioitava tätä kysymystä vasten: miten se turvaa kirkon ykseyttä ja vahvistaa yhteyttä kirkkoon?
Rakastava huolenpito ja koko kirkon edun ajatteleminen mahdollistavat sen, että Oulun hiippakunta ja koko Suomen ortodoksinen kirkko voivat elää rauhallisesti kaikessa
jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Oulun metropoliitta Elia
metropoliitta.elia@ort.fi
Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu
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Filantropia on kanava maailmojen välissä
Filantropia toimii yhteistyön ja verkostojen rakentajana Suomen ortodoksisen kirkon ja ortodoksisten
paikalliskirkkojen kanssa etenkin Itä-Afrikassa.
Suomen ortodoksisen kirkon kansainväli-

liikkeelle halusta vahvistaa paikallisyhtei-

tään Pyhän Barnabaksen orpokodin yhte-

sestä diakonia- ja lähetystyöstä vastaava

söjen osaamista ja tehdä heistä kestävällä

ydessä toimivan alakoulun tukemiseksi.

Filantropia on valtakunnallinen järjestö.

tavalla omavaraisia.

Toiminta niin Suomessa kuin vaikkapa

Filantropialla on vuosien kokemus

Vapaaehtoiset kannattelevat

Keniassakin on silti aina paikallista. Sikäli

pienyrittäjyyden edistämisestä. Tänä

Filantropiassa on tällä hetkellä palkat-

Filantropia luovii jatkuvasti maailmojen

vuonna sitä harjoitellaan Keniassa, jossa

tuina kaksi ja puoli työntekijää, joten siinä

välissä ja sovittelee yhteen eri tahojen

papiston perheitä tuetaan pienyrittäjyys-

mielessä kyseessä on pieni kansalaisjär-

toiveita ja toteutusmahdollisuuksia.

hankkeen avulla. Pappien palkat eivät

jestö. Toisaalta Filantropian työmyyrät

riitä perheen elättämiseen, joten lisäansiot

mieltävät itsensä vahvasti kirkon työnte-

tuvat ajan myötä. Kenian kirkossa on vah-

ovat tarpeen. Huomio on myös Loberen

kijöiksi. Arkkipiispa Leo, joka johtaa Suo-

vaa halua tehdä itse ja olla omavaraisia

koululaisten ruokailun varmistamisessa.

men ortodoksisen kirkon yhteyksiä ulko-

sen sijaan, että kaikkeen toimintaan pyy-

Tavoitteena on, että hiippakunnan pellolla

maille, on Filantropian kunniapuheen-

dettäisiin lahjoituksia ulkomailta. Filant-

viljeltäisiin tarpeeksi maissia koululaisten

johtaja. Paikalliskirkkojen kanssa tehtä-

ropian tapa suunnitella yhteistyötä lähtee

tarpeisiin. Lisäksi yhteistyötä käynniste-

vällä työllä onkin siksi aina hyväksyntä

Yhteistyön muodot ja työtavat muut-

myös arkkipiispalta.
Filantropia kykenee tarjoamaan kirkolle myös asiantuntija-apua erilaisissa
yhteiskunnallisissa kysymyksissä, koska
järjestö ja sen työntekijät yksityishenkilöinä seuraavat globaaleja ilmiöitä ja
yhteiskunnan muutoksia. Se tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että Filantropia on usein
ainoa ortodoksinen edustaja monissa
ekumeenisissa ja temaattisissa verkostoissa ja työryhmissä. Järjestö vastaa vuosittain myös monien eri ministeriöiden
lausuntopyyntöihin.
Filantropia tekee paljon yhteistyötä
muiden ortodoksisten ja lähetys- ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Arjessa moni asia toteutuu myös seurakuntien vapaaehtoisten filantrooppien
kautta. Meitä on sittenkin paljon. Ilman
Piispa Innocentios johtaa Ruandan nuorta ortodoksista kirkkoa. Kirkossa on noin tuhat jäsentä.
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vapaaehtoisia tukijoita – olivatpa he sitten

Turkanan alueella Keniassa satoi viimeksi vuosi sitten.

keittämässä kirkkokahveja, sitomassa virpovitsoja, rukoilemassa uudelle hankkeelle siunausta tai osallistumassa hallitustyöskentelyyn – tätä työtä ei voisi tehdä.
Vuoden 2015 ortodoksisille kirkkopäiville keksitty neulottujen vilttien kampanja
on esimerkki kotimaassa toteutetusta käytännön askareesta, jonka Filantropia on
välittänyt eteenpäin vanhuksille Moldovaan. Tällä hetkellä kenialaisissa pappien
perheissä mietitään kananpoikiin ja vuohiin liittyvää yritystoimintaa ja ruandalaisissa seurakunnissa haaveillaan ompelukoneista, joilla saisi ommeltua myös
siksak-ommelta. Vuohia ja ompelukoneita
ei kannata viedä Suomesta, joten niiden
hankkimista voi helpottaa osallistumalla
suuren paaston keräykseen.
Miten sitten osallistua Filantropian
toimintaan? Se on paljolti paikallisten
ihmisten ideoiden ja tekemisen varassa,
sillä lähetys- ja diakoniatyön tukeminen
on koko kirkon ja sen jokaisen jäsenen
asia – ei millään lailla järjestön yksinoikeus tai sen yksinään kantama kuorma.
Onkin hienoa, miten avarakatseisesti ja
oma-aloitteisesti seurakuntien vapaaehtoiset ja työntekijät keksivät innostavia tapoja
järjestää paikallista toimintaa ja pitää esillä
Filantropian työsarkaa. Paras neuvo onkin
etsiä omasta seurakunnasta avainhenkilöt,
suunnitella paikallisiin tarpeisiin vastaava
tilaisuus ja kutsua ihmisiä mukaan tärkeiden asioiden äärelle.
Mikkelissä Kohtaamisia kirkonmäellä
-tapahtuma kokosi pakolaistyön hyväksi
yhteen erimaalaisia ihmisiä maistelemaan

Lähes puolet ruandalaisista on alle 15-vuotiaita.
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per jäsen. Ortodoksisen kirkon tuki oli
vielä kymmenen vuotta sitten lähetystyölle
22 senttiä per kirkon jäsen ja 42 senttiä
kansainväliseen diakoniatyöhön. Viisi
vuotta sitten tilanne oli kohentunut päälle
euroon ja tänä vuonna on ensimmäistä
kertaa saavutettu kahden euron viiva. Kiitokset siitä kuuluvat kirkolle, joka tukee
työtämme pitkäjänteisesti.

Kritiikkiä ja kiitosta
Usein keräysten yhteydessä kysytään, paljonko annetusta eurosta menee hallintokuluja. Monet Filantropian työstä kiinnos-

Gisharin seurakunnan naisia.

tuneet haluavat varmistaa, että raha
varmasti menee perille.

ruokia ja tutustumaan käsitöihin heidän

kon ja seurakuntien tuella sekä lahjoitus-

kulttuureistaan. Rovaniemellä järjestettiin

varoilla.

paastolounas, monikulttuurinen basaari ja

Filantropialla on yhteistyösopimus

Tämä on ymmärrettävä ja tärkeä näkökulma. Samaa haluaa myös järjestö itse.
Seuranta on ainoa tapa varmistaa, että

virpovitsatyöpaja suuren paaston keräyksen

Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Se

rahat menevät perille. Sitä tehdään monella

hyväksi. Hämeenlinnassa on vuosien ajan

tarkoittaa sitä, että järjestö saa kirkon kes-

tavalla: talousraportteja seuraamalla, vuo-

järjestetty toimintaa, jolla on tuettu Filant-

kusrahastosta vuosittain tietyn summan

sittaisessa tilintarkastuksessa ja paikan

ropian työtä Etiopiassa. Konsertteja ja lau-

toimintaansa varten. Tuen käytöstä ja

päälle tehdyillä seurantamatkoilla, jolloin

lajaisia järjestetään vuosi vuodelta enem-

Filantropian työkentästä käydään vuosit-

on mahdollista nähdä tuettuja kohteita,

män perinteisiä myyjäisiä unohtamatta.

tain raportointi- ja arviointikeskustelu.

tarkistaa kirjanpitoa ja haastatella ihmisiä.

Viisi vuotta sitten järjestö asetti

Lahjoitus- ja keräystuloista käytetään

Yksityistä ja julkista tukea

tavoitteeksi, että kirkko tukisi Filantro-

vähintään 82 prosenttia paikan päällä koh-

Filantropia tekee tällä hetkellä työtä Mol-

pian toimintaa kahdella eurolla per kir-

teessa. Loput menevät seurantaan, keräys-

dovassa, Itä-Afrikan maista Keniassa,

kon jäsen. Filantropian selvittäessä eri

materiaaleihin ja viestintään Suomessa.

Ruandassa, Burundissa, Etiopiassa ja

kirkkojen tapoja tukea lähetys- ja dia-

Ugandassa sekä Lähi-idässä ja Kreikassa

koniatyötä esiin nousivat erityisesti hel-

keita esimerkiksi ulkoministeriön rahoi-

Syyrian pakolaisten parissa. Moldovassa

luntailaiset, jotka todella maksoivat kym-

tuksella, työhön kuuluu käydä seuraamassa

ja Ugandassa oleviin kolmeen projektiin

menyksensä: he ohjasivat kirkkonsa

hankkeen etenemistä. Se on kirjattu sopi-

Filantropia on saanut ulkoministeriöltä

lähetys- ja diakoniatyöhön 20 euroa per

mukseen. Tarkoituksena on paitsi nähdä

tukea kehitysyhteistyön määrärahoista.

jäsen. Luterilainen kirkko kanavoi kan-

onnistumisia, myös estää väärinkäytöksiä.

Kaikissa muissa maissa työtä tehdään kir-

sainvälisen työn järjestöille kuusi euroa

Vaikka yksittäisen avustushankkeen käy-

Silloin kun Filantropia toteuttaa hank-

tännön toteuttaja on paikallisella tasolla
toimiva kumppani, Filantropia on kuitenkin se taho, joka raportoi ministeriölle ja
vastaa siitä, mitä hankkeessa tapahtuu.
Samanlainen vastuu liittyy myös lahjoitusvaroilla tuettaviin hankkeisiin.
Samalla kun hanke luo toiselle mahdollisuuden, se tulee luoneeksi myös kiusauksen. Siksi Filantropian työntekijöiden kannattaa matkustaa kauas katsomaan sitä
kaivoa, joka rakennettiin lahjarahoilla.
Kaivo, josta virtaa vettä koko kylän tarpeisiin, tekee työstä mielekkään. Pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta, jota testataan
molemmin puolin. Hyvät toimintatavat
Kaziban seurakunnan aktiivit haaveilevat ompelukoneesta jolla saisi ommeltua siksakkia.
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opitaan matkan varrella.

Mikä on Filantropia?
Filantropia on Suomen ortodoksisen kir-

vava hiippakunta. Aiemmin lähetystyötä

asioissa ja kirjoita muista ihmisistä kun-

kon kansainvälisen diakonian ja lähetys-

on tuettu myös Tansaniassa.

nioittavasti. Kerro, jos et halua, että teks-

työn järjestö. Filantropia syntyi kuin

Oletko sinä ollut Ortodoksisen Lähe-

tiä julkaistaan Muistikossa.

Ortodoksinen Lähetys ja kehitysyhteis-

tyksen tai Filantropian matkassa maail-

työhankkeisiin keskittynyt Ortaid yhdis-

malla lähetystyöntekijänä, missiotiimeissä

tyivät. Filantropia on järjestö, jonka

tai muussa roolissa? Vai tunsitko jonkun,

kautta helpotetaan monen ihmisen elä-

joka on ollut? Kerro juhlavuoden kunni-

mää maailmalla, opitaan toinen toisil-

aksi oma tai kuulemasi muisto ortodoksi-

tamme ja tuetaan ihmisarvoista elämää.

sesta lähetystyöstä! Lisäksi voit lähettää

Filantropia ry

Se on myös väylä, jota kautta Suomen

muistoon liittyvän kuvan.

PL 236,

ortodoksisen kirkon jäsenet voivat ohjata

Muistoja julkaistaan pitkin vuotta

varoja kirkon lähetys- ja diakoniatyöhön,

Filantropian jäsenkirjeessä, lehdessä, jär-

humanitaarista apua tarvitseville,

jestön ja kirkon nettisivuilla sekä sosiaali-

katastrofeista kärsiville tai erilaisiin kehi-

sessa mediassa. Osa muistoista tallenne-

tysyhteistyökohteisiin.

taan myös Suomen kirjallisuuden seuran

Vuonna 2017 vietetään suomalaisten
ortodoksien tekemän lähetystyön 40-vuotisjuhlavuotta. Filantropia julkaisee kuvia

Filantropia pidättää oikeuden lyhentää ja editoida tekstejä tarpeen vaatiessa.
Muiston voit lähettää joko sähköpostilla tai postilla alla oleviin osoitteisiin:

00101 Helsinki
filantropia@ort.fi

Muistikko-palveluun, jossa ne ovat
vapaasti kaikkien nähtävissä.

teen. Ensimmäisenä kohteena ollut Kenia

Ohjeita muiston
kirjoittamiseen:

on edelleenkin Filantropian työn yti-

Kerro tarina, tapahtuma tai anekdootti,

messä. Uutena lähetystyön alueena on

joka liittyy Suomen ortodoksisen kirkon

viime vuosina tullut mukaan Burundin ja

lähetystyöhön viimeisen neljänkymmen

Ruandan nuori, mutta kovaa vauhtia kas-

vuoden ajalta. Ole ytimekäs, pitäydy tosi-

Orpokodin tyttöset.

Reissuja kotimaassa ja
maailmalla

reella ja Kouvolassa ja ne tavoittivat pit-

vuodesta 2013 alkaen. Pieni kirkko kasvaa

kälti yli sata ihmistä. Iltojen tavoitteena oli

koko ajan, mutta haasteet esimerkiksi

Filantropian toimisto sijaitsee Helsingissä

pohtia lähetys- ja diakoniatyötä paikallis-

menneisyyden selvittelyn kanssa ovat jo

– järjestö on ortodoksisen seurakunnan

tasolta käsin, jakaa kokemuksia ja miettiä

nyt suuret. Uusi yhteistyö käynnistyy

vuokralainen. Sinänsä toimiston sijain-

tavoitteita tulevaisuuteen.

varovasti niin että Filantropia tulee kirkon

menneiltä ajoilta ja kerää muistoja tal-

nilla ei ole merkitystä, mutta viikoittaiset

Samaan aikaan toinen työntekijä kävi

nuorisotyötä.

tapaamiset yhteistyötahojen kanssa pai-

seuraamassa Keniassa olevin vanhempien

nottuvat pääkaupunkiseudulle. Yhteys

hankkeiden etenemistä: seurasi onnistu-

Minna Rasku

muualle Suomeen toteutuu vierailujen,

misia ja epäonnistumisia, tapasi piispoja,

Riina Nguyen

tapahtumien, vapaaehtoisten ja viestinnän

pappeja ja seurakuntalaisia, suunnitteli ja

Filantropia ry

kautta.

sopi kahteen uuteen hiippakuntaan liitty-

Tämän vuoden helmi–maaliskuussa

vistä mahdollisista uusista projekteista,

yksi järjestön työntekijä kiersi kotimaassa

kokousti lukemattomien ihmisten kanssa

yhdessä Pyhien Sergein ja Hermanin Vel-

kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuk-

jeskunnan toiminnanjohtajan Sergius

sista sekä kuvasi ja kirjoitti juttuja niin

Collianderin kanssa vetämässä kuusi dia-

että suomalaiset tukijat saisivat tietoa.

konia- ja lähetysiltaa kolmen hiippakun-

Kenian viikkojen jälkeen matka jatkui

nan alueella. Työskentely eteni 3–5 seura-

Ruandan puolelle, jossa piispa Innocentios

kunnan ryhminä, joissa oli sekä seura-

on luomassa uutta ortodoksista kirkkoa

kuntien työntekijöitä että vapaaehtoisia.

vuonna 1994 tapahtuneesta kansanmur-

Tilaisuudet pidettiin Suonenjoella, Iisal-

hasta toipuvassa maassa. Ortodok-

messa, Joensuussa, Kajaanissa, Tampe-

sinen kirkko on kasvanut Ruandassa vasta

Kuiva joenuoma Turkanassa (Kenia).
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Kuva: Markus Hänninen

”Olen osa tätä porukkaa ja kuulun tänne”
– ajatuksia nuorisotyöstä
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n

mukaan toimintaan ja kirkkojen elämään.

järjestöjen yhteisen vapaaehtoistyökoulu-

toiminnanjohtaja Maria Kauppilan taval-

– Nuorisotoiminnassa on aina kes-

linen työpäivä ei ole juttua kirjoitettaessa

keistä nuorten tavoittaminen ja kohtaa-

aivan tavallinen. Kauppila matkaa edus-

minen. Se, millä tavalla nuoret kohdataan,

vaan nuorison kohdalla erityisesti vapaa-

kuntaan esittelemään nuorisotyötä ja

on mielestäni jopa oleellisempaa kuin se,

ajasta.

tapaamaan pääkaupungin nuorisotyönte-

että mikä on se ’aatteellinen viitekehys’,

kijöitä.

jossa se tapahtuu. Niin sanotut hyvät tyy-

elävät aika kuormitettua ja täyttä elämää,

pit vetävät aina nuoria mukaan toimin-

ja vapaa-ajan tunneista on kilpailemassa

taan, pohtii Kauppila.

ennennäkemättömän laaja kirjo toimijoita

Verkostoituminen on nuorisotyössä
tärkeää, sillä nuorisotyö ei ole pelkkä kirkon työn osa-alue: se on kulttuurivaikut-

Ortodoksisen kirkon sisällä ONL on

tuksen järjestämisestä.
Kilpailua ei käydä vain resursseista,

– Iso haaste on, että monet nuoret

ja aktiviteetteja. Uskonnolliset asiat eivät

tamista ja vielä laajemmin ajateltuna

Kauppilan toimikauden aikana vahvista-

ole kovinkaan muodikkaita, vaan pinnalla

myös yhteiskunnallista työtä. Nuorille on

nut tätä näkyä muiden kirkollisten toimi-

ja mediassa näkyvillä on enemmän sellai-

tarjottavaa paikkaa ja tekemistä – osallis-

joiden kanssa. Liitto laatii temaattisesti

nen vapaa-ajattelijahenkinen maailman-

tumisen tarjoamisen merkitystä ei voi

vuosisuunnitelmansa ja raportoi siitä kes-

katsomus. Toisaalta vapaaehtoistyötä koh-

vähätellä esimerkiksi nuorison syrjäyty-

kushallinnolle. Suunnitelmissa on myös

taan tunnetaan kiinnostusta, joten se on

misen ehkäisemisessä.

resurssien yhdistämistä muiden järjestö-

sellainen kohta, jota kannattaa kehittää.

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt

jen kanssa. Kauppilan mukaan keskuste-

Nuorisotyön kohdalla siis työn muoto

ympäri maailmaa ovat suuren kysymyk-

luja on käyty muiden järjestön kanssa

on yhtä tärkeää kuin sisällöt. Nuorten

sen äärellä: miten sitouttaa nuoret

yhteisen tiedottajan palkkaamisesta ja

tavoittaminen on sinänsä nykyaikana
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sotyö on jalkautettava digitaalisesti sinne
missä nuoret tosiasiassa ovat: internetin

Kuva: ONL ry.

helppoa. Kauppila katsookin, että nuori-

sosiaalisiin palveluihin. ONL on tukenut
muun muassa uskonnonopetuksen käytössä olevaa Ortoboxi-sivustoa. Kauppila
haluaisi nähdä nuorisotyön kehitysajatukset osana kokonaisvaltaisempaa kirkon
kasvatus- ja diakoniasuunnitelmaa.
ONL:n uutena puheenjohtajana aloittanut iisalmelainen Anna Blinnikka on
Kauppilan kanssa samoilla linjoilla.
Vaikka kirkon sanoma on iätön, on nuorille löydettävä oikeat väylät ja sanat, jotta
sanoma tulee avatuksi ja ymmärretyksi.
Blinnikkakin näkee, että juuri sitouttami-

Puroniemen lastenleirillä kasvetaan toisten harteilla.

nen kirkon elämään on nuorisotyön polttopisteessä. Kenenkään puolesta askelia
kirkon aktiiviseksi jäseneksi ei voi ottaa,

osa kasvamista nuoresta ortodoksista

mutta nuorisotyö on vahvistamassa ja

aikuiseksi – monilla alueilla kristinoppi-

muutoksiin kymmenen vuoden sisällä,

tukemassa ortodoksista yhteyttä kirkkoon

leiri saattaa olla nuorelle pienten uskon-

Kauppila arvelee ja toteaa, että kirkollisten

ja toisiin kirkon jäseniin.

nonopetusryhmien ohella ainut kontakti

toimijoiden täytyy olla valmiina ja hereillä

muihin samanikäisiin ortodokseihin.

jos uskonnonopetus poistuu nykymuotoi-

– Nuorisotyö auttaa nuoria kasva-

– On oltava valmiina radikaaleihinkin

ONL:n kautta on kuitenkin mahdol-

maan parhaaksi omaksi itseksi, Blinnikka

sena tai muuttaa rajusti muotoaan.

lista olla yhteydessä myös eri puolilla

kiteyttää.

– Nuorissa ei ole vain kirkon tulevai-

Blinnikka itse on rutinoitunut nuori-

maailmaa eläviin ortodoksinuoriin. Vas-

suus, vaan myös nykyisyys. Kirkon yhtei-

soleirien kävijä ja nostaa leirikokemukset

tavuoroiset nuorisovaihtovierailut Kons-

söllisyys kattaa kaikki sen jäsenet ja myös

epäröimättä mukavimpien elämysten

tantinopolin kanssa ovat juurtuneet vuo-

nuorten on saatava kokea, että ”olen osa

joukkoon. ONL:n julkaisulistalla onkin

sittaiseksi käytännöksi ja toimintaansa

tätä porukkaa ja kuulun tänne”, toteaa

seuraavana vuorossa leiriohjaajan opas.

elvyttänyt kansainvälinen ortodoksinen

Blinnikka.

Vaikka ortodoksinen kirkko tunnetaan

nuorisojärjestö Syndesmos järjestää kesä-

liturgisesti vahvana kirkkona, pelkkä

tapahtuman tänä vuonna Samoksella.

liturgisessa ympäristössä vierailu ei välttä-

Käynnissä on myös Suomen ja Armenian

mättä riitä vielä avaamaan ortodoksista

välinen ohjaajavaihtoprojekti.
yksikkö, on muutakin kokeiltu. Festari-

yhteisöä.

muotoinen Kulmakivi-tapahtuma on kut-

ONL:n järjestämät leirit ja ohjaaja-

sunut nuoria musiikin, yhdessäolon,

koulutukset ovat olleet perinteisesti vahva

Kuva: Anna Blinnikka

Vaikka leirityö on ONL:n työn perus-

identiteettiä. Tarvitaan konkretiaa ja

Ari Koponen

työpajojen ja tietysti jumalanpalvelusten
kautta yhteen. Edellinen Kulmakivitapahtuma järjestettiin Lappeenrannan
kirkkopäivien yhteydessä ja seuraavaa
kaavaillaan vuodelle 2018 Oulun hiippakuntaan. Kauppilan mukaan isäntäseurakuntaa etsitään parhaillaan.
Nuoren ortodoksisuutta tukee kotiKuva: Karina Huttunen

kasvatuksen lisäksi myös koulujen uskonnonopetus. Sekä Kauppila että Blinnikka
toteavat, että nykymuotoisen uskonnonopetuksen kiristyvä asema kouluissa nostaa pohdittavaksi laajemminkin kirkon
kasvatustyön eri puolet.

ONL:n puheenjohtaja Anna Blinnikka (oik.)
peräänkuuluttaa yhdessä tekemistä.
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Helluntai – yhteinen aamen
Helluntaina juhlitaan siis paitsi pelastus-

opetuspuheessaan Apostolien Teoista dog-

asiat näkivät hyväksi ”Pyhä Henki ja me”.

työtä, niin myös kristityn tehtävää maail-

maattisen lisähuomautuksen: Pyhä Henki

Pyhä Henki on Kirkon sielu.

massa.

tuli vasta Kristuksen jälkeen, jotta opetus-

Pääsiäinen on takana, Kristuksen

Samalla helluntai on pelastushistorian

lapset eivät pitäisi Henkeä vähemmän

viimeinen vaihe ennen Kristuksen toista

ylösnousemuksesta kerrotaan tarinoita

jumalallisena kuin Kristusta – vain jon-

tulemista. Helluntaina vuodatettu Pyhä

– ovatpa muutamat nähneetkin ylösnous-

kinlaisena jumalallisena työkaluna.

Henki on jatkumoa Isän maailmaan ja

seen Herran. Tarinassa on kuitenkin traa-

Pyhän Hengen persoonasta tiedämme

ihmiseksi lähettämälle Pojalle. Pelastus

ginen sivumaku: Kristus on ilmoittanut

Raamatun pohjalta kaikkein vähiten. Henki

tulee yksin Jumalalta, mutta Jumala ei tee

menevänsä kohta Isän luo, astuvansa tai-

ei puhu itsestään eikä muustakaan samaan

kaikkea ihmisen puolesta. Helluntaina

vaaseen. Mitä tapahtuisi nyt opetuslap-

tapaan kuin Isä-Jumala tai Kristus. Merkille-

juhlitaan siis paitsi pelastustyötä, niin

sille, olisiko heidän luotettava vain omaan

pantavaa Hengen toiminnassa onkin se, että

myös kristityn tehtävää maailmassa. Kris-

muistiinsa Herran opetuksista? Eikö tai-

hän ei ikään kuin esiinny omana itsenäisenä

tus lupasi lisäksi kirkolleen tueksi oman

vaiden valtakunta tulekaan täyteydessään

toimijana, vaan on siellä missä tapahtuu,

rauhansa, joka ei ole ”sellaista jonka maa-

vielä, vaikka kuolema on jo voitettu?

sillä missä ollaan yhdessä. Siten Krysosto-

ilma antaa.” (Joh. 14:27)

Kristus hälventää näitä epäilyksiä

moksen ajatusta voi kehittää pidemmälle:

Pyhä Henki opettaa ja muistuttaa

lupaamalla Pyhän Hengen tulon, jotta

tunnusomaista Hengelle on toimia siellä

meitä siitä, miten nämä rauhat eroavat

hänen seuraajansa opettaisivat muista-

missä joukko kristittyjä toteaa “aamen”.

toisistaan ja miten meidän tulisi elää nii-

maansa oikein.
Pyhä Johannes Krysostomos kirjoit-

Eukaristiassa Pyhää Henkeä anotaan

den välissä. Nykymaailmassa ei liene tär-

tulemaan pyhien lahjojen päälle; ensim-

keämpää asiaa kuin oikeanlaisen rauhan

taa, että Pyhän Hengen “viivyttely” hel-

mäisenä helluntaina Henki puolestaan

julistaminen ja todeksi eläminen.

luntaihin asti on juuri Kristuksen lupaus-

laskeutui opetuslasten päälle. Varhaisten

ten täyttämistä. Krysostomos lisää

kirkolliskokousten puhetavassa päätetyt
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Ari Koponen

Праздник Святой Троицы
В День Сошествия Св. Духа на

Богоявления как дня сошествия Духа

которую каждый православный

Апостолов Святая Церковь подводит

Святого на Апостолов. Давайте же

привык твердить, сегодня слышится

нас к порогу своей благодатной жизни.

используя икону праздника

вновь это самое торжественное

В Троицын день заключается круг

рассмотрим более подробно духовный

откровение: ”Царю небесный,

праздников, от самой недели Мытаря

смысл этого дня.

Утешителю, Душе истины, Иже везде

и Фарисея возводящих верующую

Прежде всего Пятидесятница это

Сый и вся исполняяй, Сокровище

душу как-бы по ступеням

день излияния Святого Духа, как

благих и жизни Подателю, прииди и

молитвенного созерцания от одного

исполнения Ветхозаветных

вселися в ны и очисти ны от всякия

таинства к другому. В течение

пророчеств (Иол. 2, 28-32) и

скверны и спаси, Блаже, души наши!”

Великого Поста мы созерцали тайну

обетований Господа нашего Иисуса

греха, в день Благовещения - тайну

Христа. ”Еще многое имею сказать

Пятидесятницы это день не только

воплощения, в Страстную седмицу

вам”, - говорит Господь в прощальной

памяти сошествия Духа Святого но и

- тайну страдания и крестной смерти

беседе Своим ученикам (Ин 16, 12):

Самой Троицы, Триединого Бога.

иa в день Святой Пасхи - тайну

”но вы теперь не можете вместить.

Давайте всмотримся в икону Троицы

воскресения Гооспода нашего Иисуса

Когда же приидет Он, Дух истины, то

св. Андрея Рублева....

Христа. И вот как венец, начало и

наставит вас на всякую истину: ибо не

конец этоТроица или Пятидесятница

от Себя говорить будет, но будет

Пятидесятницы – день установления

- праздник открывающий нам саму

говорить, что услышит, и будущее

Церкви Христовой тайны Царства

тайну благодатной жизни в Боге.

возвестит вам.” (Ин 16,13). И вот в

Божия на земле. В сошествии Духа

именно через пятьдесят дней после

Святого отркывается время Церкви,

Что Святая Церковь открывает нам в

Пасхи наступает этот день исполнения

начинается начало Ее проповеди и

этот великий день? Какие словесные

этого обетования, день пришествия

шествии навстречу грядущему Христу.

черты великой тайны собираются в

Духа Истины, день встречи

Каждый из нас получает в Святом

этом торжественном событии?

Божественного Утешителя с

Крещении благодать Господню через

человеческой душой. И вот в молитве,

принятие Таинств Церкви, через

Какие же черты этой новой жизни?

Слово ”Пятидесятница” (с греч

Во-вторых, это праздник

И в-третьих, праздник

Πεντηκοστή [ήμέρα] — досл.

общую церковную молитву,

«пятидесятый [день]»)

через священническое

указывает, что этот

благословение восходит к Богу

праздник празднуется через

на своем жизненном пути.

пятьдесят дней после Пасхи.

Церковь рождается в день

Если в Ветхом Завете этот

Пятидесятницы, Она творение

день являлся

Божие, создание Христа,

земледельческим

оживляемая и обитаемая Духом

праздником древних иудеев

Святым. И все мы,

жертвы, радости и

православные христиане, в этот

благодарения (Исх 23.16) то

день вновь призываемся

позже в этот день стали

каждый в своем жизненном

отмечать Союз или Завет,

служении и через свои

заключенный через

дарования или духовные

пятьдесят дней после исхода

харизмы принимать деятельное

из Египта между Богом и

участие для достижения

иудеями (Исх 19. 1-16).

единства с Господом через

В Новом Завете нам
дается совсем иное, более

Святую Церковь как истинную
Лозу Христову. С праздником!

глубокое откровение
Пятидесятницы как дня

св. Андрей Сычёв
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Oulun ortodoksisen
hiippakunnan säätiö julistaa
haettavaksi
Kuva: Markus Hänninen

Nuorten innokas usko
Olin monella tavalla erilainen lapsi. Olen uskonut Jumalaan niin kauan kuin muistan. Ala-asteikäisenä aloin kuitenkin kyseenalaistaa lapsuuteni luterilaista uskoa
monestakin syystä, mutta käänteentekeväksi tapahtumaksi osoittautui erään kirkon
järjestön leirille osallistuminen: meitä lapsia kehotettiin rukoilemaan, minkä väriset
farkut Jumalalta haluaisimme. Olin syvästi loukkaantunut tästä ja ajattelin, ettei näin
aineellinen pyyntö voi olla Jumalalle mieluisaa rukousta.
Yritin etsiä todellista rukousta ensin kaukaa idästä. Tutustuin buddhalaiseen ja
hindulaiseen askeettiseen perinteeseen ja olin kiinnostunut ylipäätään itäisistä filosofisista suuntauksista. Kun osallistuin luterilaiseen rippikouluun, olin varsinainen
kristinuskon kyseenalaistaja ja kapinoija. Silti kaiken aikaa pidin Kristusta itselleni läheisenä. Jumala johdatti tieni toisin: päädyin monien vaiheiden kautta ortodoksiseen
kirkkoon ja löysin sieltä todellisen rukouksen, tien Jumalan kanssa yhdistymiseen.
Olin innokas nuori ortodoksi. Luin paljon kirkollista kirjallisuutta, teologiaakin,
ja harrastin ahkerasti kirkkolaulua ja ikonimaalausta. Opinnotkin ohjasivat minut ortodoksisen kirkon pariin. Juuri lukiosta valmistuneena vierailin myös Athosvuorella,
ja lopulta tämä ensimmäinen kerta johti siihen, että olen nyt itse athoslainen munkki.
Erityisesti minuun teki Pyhällä Vuorella vaikutuksen munkkien periksiantamattomuus ja uskon täyteyden säilyttäminen tarkasti.
Kun palasin Suomeen, puhkuin intoa ja yritin aloittaa kristillistä kilvoitusta. Valitettavasti kuitenkin monet kirkon työntekijät toppuuttelivat: ”Kyllä tuo into tuosta
laantuu kunhan tulet tähän ikään, et sinä myöhemmin enää noin innokas ole.” Eräät
papit jopa rohkaisivat minua kirkon opetuksen vastaiseen elämään, vaikka itse olinkin pyrkimässä aivan toiseen suuntaan. Nuoruuteen kuuluu tietysti tietty idealismi ja
mustavalkoisuus, mutta se kannattaa mieluummin hyödyntää kuin nujertaa.
On kulunut liki kaksikymmentä vuotta siitä, kun Jumala näytti minulle oikean
tavan rukoilla ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksessa. Toppuuttelijoiden ja lannistajien yrityksistä huolimatta intoni on vain kasvanut, vaikkakaan aina en pysty sitä
oikein hyödyntämään eikä tiellä pysyminen aina ole helppoa. Nuoruuden idealismi
on monessa tapauksessa kehittynyt teologiseksi tiedoksi tietyistä asioista, ja nyt edessä on näiden teologisten opetusten konkretisoiminen oman elämäntavan muodossa.
Joku voisi toki edelleen sanoa, että olen nuori – ja luostarimme vanhimpiin isiin
verrattuna toki olenkin. Mutta kun katson luostarimme vanhimpia isiä, huomaan, että
he ovat hengessään nuoria ja kilvoituksessaan yhtä innokkaita kuin nuoret miehet.
Kirkon jäsenten tehtävä on hyödyntää nuorten innokkuutta voimavarana: ei lannistaa
sitä, vaan ohjata sitä oikeaan suuntaan. Paras suunnannäyttäjä on oma esimerkkimme.
Kirkon nuorisotyössä tärkeintä onkin se, että välitämme ortodoksista uskoa puhtaana ja sen todellisessa muodossa – siis olemme itse pyhiä! Nuoriin eivät vetoa uskon
kompromissit, vaan oman uskon rehellinen opettaminen niin käytännön kuin teoriankin muodossa. Jokaisen ortodoksin vastuulla on, että nuoret kasvavat paastoon,
rukoukseen, jumalanpalvelusten rakastamiseen ja kirkon tradition tuntemukseen, ja
kaikki tämä tapahtuu yhtenäisen rakkauden hengessä. Tämän tulisi olla koko kirkon
nuorisotyön tärkein kriteeri.
Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen
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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 tutkimusta ja
tunnetuksi tekemistä. Opiskeluapurahat
ovat tänä vuonna etusijalla. Kohde voi
myös liittyä ortodoksisten vähemmistöjen
kuten erimerkiksi kolttakansan henkisiin ja
sosiaalisiin pyrintöihin.
Vapaamuotoisessa ja tiiviissä
hakemuksessa tulee olla suunnitelma
apurahan käytöstä sekä muut hakijan
tarpeelliseksi katsomat liitteet, esimerkiksi suositukset.
Lisätietoja antavat säätiön hallituksen
puheenjohtaja, fil. tri Ahti E. Pyörnilä, puh.
050 382 6669 sekä asiamies, kirjapainoneuvos Seppo Maskonen, puh.
044 349 0494.
Anomukset lähetetään asiamiehelle
29.9.2017 mennessä osoitteella
Mallastie 2 A 22, 90520 Oulu
tai sähköpostilla
seppo.maskonen@gmail.com.
OULUN ORTODOKSISEN
HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ
Hallitus

Päivystävän papin numero käyttöön
Oulun hiippakunnassa
Pappi vastaa kesäkuun alusta lähtien

yksin huolen siitä, että viikoittaisten

myös ennalta sovittuina vapaapäivinä.

puhelimeen numerossa 045 225 7002.

vapaapäivien rytmi sotkeutuu tämän

Tämä on lisännyt työn kuormittavuutta

tästä. Seurakunnan ja koko kirkon

merkittävästi.

Papit kuuluvat Suomen ortodoksisessa kirkossa niin sanottuihin työajat-

luottamuselinten ja työryhmien koko-

tomiin työntekijöihin. Työajattomuus

ukset, koulutuspäivät, erilaisten yhteis-

mesta vapaa-aikana samalla kun var-

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että

työverkostojen työskentelyyn liittyvät

mistetaan, että seurakuntalaiset tavoit-

papin työpäivän pituutta ei ole määri-

tapaamiset ja seurakunnan edustami-

tavat edelleen papin kiireellisissä

telty missään. Pappi saattaa lähteä aja-

nen paikallistasolla tuovat oman

asioissa puhelimitse joka päivä. Mikä

maan esimerkiksi seurakunnan toisella

lisänsä kalenteripalapeliin. Papisto jou-

avuksi?

laidalla vietettävään praasniekkaan jo

tuu usein venymään myös naapuriseu-

Oulun hiippakunnassa ongelmaa

aamuviideltä ja palvella seurakuntalai-

rakunnan palvelukseen papiston lomit-

yritetään ratkaista ottamalla käyttöön

sia aina iltaan saakka: praasniekan jäl-

tamisen merkeissä.

koko hiippakunnan yhteinen päivystä-

keen ohjelmassa voi olla vaikkapa kas-

Papit pitäisi siis saada irti puheli-

Kirkossa viime vuonna teetetyn

vän papin numero. Kesäkuun alusta

teita, kodinpyhityksiä tai hoitokoti-

työhyvinvointitutkimuksen tulokset

lähtien joku hiippakunnan papeista

vierailuja.

osoittivat, että vapaapäivien järjestelyt

vastaa numerossa 045 225 7002 viikon

ovat todellinen ongelma monissa seu-

jokaisena päivänä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että pappi olisi aina töissä. Työajan

rakunnissa. Erityisesti vapaapäiviin ja

sijaan papille määritelläänkin työehto-

lomiin liittyvät kysymykset nousivat

koitettu vain tilanteisiin, joissa soittaja

sopimuksessa vapaa-aika: viikoittaiset

esiin Oulun hiippakunnan alueella,

tarvitsee välitöntä apua. Päivystäjä

vapaapäivät ja vuosilomat. Pappi on

vaikka hiippakunnan työhyvinvointi

arvioi soittajan asian kiireellisyysas-

toki pappi vapaa-ajallakin, mutta kuten

oli muilta osin parantunut selvästi

teen ja toimii sen mukaisesti. Kiireelli-

kaikissa muissakin ammateissa toimi-

viime vuosina.

sissä tapauksissa päivystäjä saa yhtey-

villa, myös hänellä on oltava mahdolli-

Oulun hiippakunnassa vapaapäi-

Päivystävän papin numero on tar-

den paikalliseen pappiin. Kiireettö-

suus irtautua täysin työtehtävistä

vien pitäminen on erityisen vaikeaa,

missä asioissa seurakuntalaisia pyyde-

vapaalla ollessaan.

sillä seurakunnat ovat maantieteelli-

tään ottamaan yhteyttä oman seura-

sesti laajoja ja henkilöstöä on vähän.

kunnan papistoon työaikana. Seura-

nen on kuitenkin vaikeaa. Pelkästään

Aina vapaapäivien pitäminen ei ole

kunnan papiston vapaapäivät on

kirkkovuoden paastoihin ja juhliin liit-

ollut mahdollista. Lisäksi papisto on

ilmoitettu seurakunnan yhteystietojen

tyvät jumalanpalvelukset pitävät jo

joutunut päivystämään työpuhelinta

yhteydessä.

Käytännössä vapaapäivien pitämi-

045 225 7002
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Valoa kohti

KAJAANIN SEURAKUNTA

Kristus nousi kuolleista! Seurannanvaltuusto on kevään kokouksessaan vahvistanut tilinpäätöksen ja

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

vuosikertomuksen edelliseltä vuodelta. Molemmat
asiakirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa seurakunnan ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. Seurakunnan henkinen ja taloudellinen tila ovat hyvässä
kunnossa, mutta haasteitakin on. Olemme yhdessä

Huom! Kirkkoherranvirasto on
avoinna kesäkaudella vain tiistaisin
klo 9–12 ja 13–15

hiippakuntamme piispan kanssa etsineet seurakuntaan uutta kirkkoherraa jo kaksi vuotta, siinä kuitenkaan vielä onnistumatta. Taloudellisesti ja henkisesti

Virkatodistukset tilataan kirkon
keskusrekisteristä
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Reijo Marjomaa,
kirkkoherran tehtävien hoitaja
p. 040 848 5380
reijo.marjomaa@ort.fi
Kai Tulehmo, kanttori
p. 044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fi
Tuula Kärnä, kanslianhoitaja
p. 045 606 2197
kajaani@ort.fi

kunnossa oleva seurakunta ei näytä olevan riittävä vetovoimatekijä. Syrjäinen sijainti ja puolison työnsaanti
mahdollisuuden puuttuminen ehkä on monelle Kainuuseen siirtymistä harkitsevalle ollut ratkaisevana
esteenä. Jatkamme kuitenkin ponnisteluja asian puolesta.
Kesä tuo jälleen tullessaan praasniekkajuhlat. Kuivajärven kalevalaisiin maisemiin kokoontuu heinäkuussa praasniekan aikaan myös sukujuhlakansaa ja
hiljainen kylää herää muutamaksi päiväksi juhlapaikaksi. Tulevan kesän erikoisuutena on vanhoissa hautausmaissa ja kalmosaarissa lepäävien vainajien muistaminen. Kuivajärven praasniekan yhteydessä toimitetaan litaniat Lapinsärkän,
Kuivajärven kalmosaaren ja Kuikkaniemen hautausmailla. Suomussalmen Pesiöjärvessä sijaitseva kalmosaari on nyt siirtynyt Metsähallitukselta Suomussalmen
seurakunnan omistukseen. Saareen on haudattu paljon myös ortodokseja, joten
toimitamme yhdessä Suomussalmen ev.lut. seurakunnan kanssa ekumeenisen
hautausmaan siunaamisen ja muistopalveluksen Pesiön praasniekan yhteydessä.
Kesä on myös hautausmaiden kunnostamisen ja siivouksen aikaa. Kukkia
istutetaan ja hautoja hoidetaan – ei pelkästään ulkoiseksi koristukseksi vaan rukouksin ja rakkaudesta edesmenneitä kohtaan. Rukoukset ja rakkaus ovat meidän
todellista yhteydenpitoa pois nukkuneiden läheistemme kanssa. Kun osoitamme
rakkauttamme kuolleita kohtaan, osoitamme sitä myös Kristusta kohtaan ja julistamme Ylösnousemusta.
isä Reijo Marjomaa
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

KAJAANI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI
Isännöitsijä Heikki Määränen
puh. 0400 173 838
TOUKOKUU
la 20.5. klo 18 ehtoopalvelus
su 21.5. klo 10 liturgia
KESÄKUU
la 3.6. klo 18 vigilia, Helluntai
su 4.6. klo 10 liturgia
la 10.6. klo 18 vigilia
su 11.6. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
la 24.6. klo 10 liturgia, Johannes Kastajan
syntymä
HEINÄKUU
su 30.7. klo 10 hetkipalvelus
ELOKUU
la 5.6. klo 18 vigilia, Kristuksen
kirkastuminen
su 6.8. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
ristisaatto
SYYSKUU
la 16.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 17.9. klo 10 liturgia
PYHITTÄJÄ LASARI MUROMALAISEN
TSASOUNA
Kirkkoahontie 633 KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara
puh. 050 521 7992
TOUKOKUU
pe 26.5. klo 15 hautausmaatalkoot
pe 26.5. klo 17 yleinen muistopalvelus

ELOKUU
su 27.8. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja
ristisaatto

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Veikko Halonen
puh. 0400 689 250
TOUKOKUU
to 25.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen
astuminen
KESÄKUU
su 18.6. klo 10 liturgia
SYYSKUU
su 10.9. klo 10 liturgia
la 30.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus,
Jumalansynnyttäjän suojelus
LOKAKUU
su 1.10. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys

KUHMO

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Asta Kivijärvi
puh. 044 737 8887
KESÄKUU
ma 5.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen
päivä
ELOKUU
Su 13.8. klo 10 liturgia
SYYSKUU
ti 13.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus
ke 14.9. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys

KUIVAJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI
Isännöitsijät Tommi ja Hannele Niskanen
p. 040 555 3639
HEINÄKUU
la 8.7. klo 18 ehtoopalvelus
su 9.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys

KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Pekka Myllylä
puh. 0400 218 645
TOUKOKUU
su 28.5. klo 10 liturgia
SYYSKUU
su 3.9. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
HAUTAUSMAIDEN SIIVOUSTALKOOT
ke 24.5. klo 12 Sotkamossa ja pe 26.5.
klo 15 Kajaanin hautausmaalla.

Sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 20.6.
mennessä sähköpostilla reijo.marjomaa@
ort.fi tai puh. 040 848 5380.

RETKI NURMEKSEEN PIETARIN JA
PAAVALIN PRAASNIEKKAAN
to 29.6. klo 7.30 lähtö Kajaanin kirkolta
ja Sotkamon linja-autoasemalta klo 8.15.
Matkan hinta on 10 €/hlö.

KUIVAJÄRVEN PROASNIEKKA
• pe 7.7. klo 15 muistopalvelus
Lapinsärkänhautausmaalla
• la 8.7. klo 15.30 Kalmosaareen lähtö
Vienan Lomien rannasta veneillä ja

klo 16.00 muistopalvelus Kalmosaaressa,
klo 17.00 muistopalvelus Kuikkaniemen
hautausmaalla
• la 8.7. klo 18.00 ehtoopalvelus Kuivajärven Pyhän Nikolauksen tsasounassa
• su 9.7. klo 10.00 liturgia Kuivajärven
Pyhän Nikolauksen tsasouna, ristisaatto
ja vedenpyhitys
klo 13.15 päiväjuhla Kuivajärven lavalla

15 • PAIMEN-SANOMAT

KAJAANIN SEURAKUNTA

PESIÖN KALMOSAAREN
SIUNAAMINEN
La 12.8. klo 15 Pesiön kalmosaaren ekumeeninen siunaaminen yhteistyössä Suomussalmen ev.lut. seurakunnan kanssa,
jonka jälkeen ehtoopalvelus Pesiönlinnassa.

LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaansa syksyllä.
Lukijakerhossa on tavoitteena maallikkopalvelukset ja niiden itsenäinen toimittaminen. Kokoontumisajoista tiedotetaan ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä. Kurssin
ohjaajana kanttori Kai Tulehmo.

LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaanissa ja Sotkamossa lastenkerhot jatkuvat
syyskuussa. Tarkempia tietoja kerhoista
saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta ja
kirkkoherranvirastosta. Kajaani kerhon kevätkauden päättäjäiset ke 24.5. klo 17.30
kerhohuoneessa.

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

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seurakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan jumalanpalvelusmusiikkia. Ilmoittautumiset
kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori
Kai Tulehmo p. 044 358 1775.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille,
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös
kirkkoon jo liittyneille järjestetään perusopetusta ortodoksisuudesta. Kurssi jatkuu
12.9. klo 18 seurakuntasalissa. Kurssin vetäjä on isä Reijo Marjomaa.

Hautausmaat
Kun ihminen kuolee ja hänet haudataan,
hänen omaisilleen luovutetaan hautapaikka hautausmaalta. Tätä kutsutaan
hautaoikeuden luovuttamiseksi. Useimmiten hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen jälkeen, mutta hautaoikeudesta ja -paikastakin voi sopia jo
elinaikana. Hautaoikeuteen voi kuulua
yksi tai useampi hautapaikka. Hautaoikeuden haltija ei ole haudassa oleva, vaan
on aina elossa oleva henkilö. Elinaikanaan
ihminen voi olla oman hautapaikkansa
haltija, mutta kuoleman jälkeen hautapaikan haltija on hänen lähiomainen.
Hautaoikeus luovutetaan kirkkojärjestyksen mukaan enintään 50 vuodeksi,
mutta aikaa voidaan hautaoikeuden haltijan pyynnöstä jatkaa. Kajaanin ortodoksisella hautausmaalla vanhimmat hautaoikeudet ovat jo yli 50 vuotta sitten
sovittuja. Vaikka omaiset eivät ole pyytäneet hautaoikeuden jatkamista, tilanne

KAKSI KESÄTYÖPAIKKAA
KAJAANISSA

jatkuu entisellään. Hautaoikeutta jatketaan seurakunnan puolesta omaisten pyytämättä ainakin 15 vuotta.
Ev.lut. hautausmaihin haudattujen

Kajaanin seurakunnassa on haettavana kesätyöpaikat

osalta kannattaa olla yhteydessä asiaomai-

pääkirkon oppaana ja hautausmaan hoitajana.

seen hautausmaan omistajaseurakuntaan.

Pääkirkon oppaan työaika on kaksi kuukautta ja viikoittainen työaika on
25 tuntia. Työ alkaa kesäkuun puolivälissä ja päättyy elokuun puolivälissä
palkattavan henkilön kanssa erikseen sovittavana päivänä.
Työstä maksetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukainen
harjoittelijan palkka.
Hautausmaan hoitajan työ on urakkaluontoinen ja työajan voi työntekijä
valita vallitsevan sään mukaan. Työstä maksetaan ortodoksisen kirkon
työehtosopimuksen mukainen harjoittelijan palkka 10 viikkotyötunnin
mukaan. Tehtäviin kuuluu sopimushautojen kukkien kastelu ja hoitaminen
sekä hautausmaan yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Työpaikka on
10 km etäisyydellä Kajaanin keskustasta osoitteessa Kirkkoahontie 433.

Ainakin Kajaanissa on yli 50 vuotta sitten
haudattujen ortodoksien haudoille ilmestynyt lappuja muistomerkin poistamisesta.
Hautapaikan haltijan velvollisuus on
huolehtia hautapaikan hoitamisesta.
Kajaanin ortodoksinen hautausmaa on
lähes luonnontilainen, eikä hautapaikkojen hoitaminen vaadi paljon. Hautamuistomerkki voi olla perinteinen grobu tai
puuristi. Myös kivestä valmistettuja hautamuistomerkkejä on monenlaisia mahdollista käyttää. Toivottavaa olisi, että

Vapaamuotoiset hakemukset 30.5.2017 mennessä sähköpostilla

hautapaikka olisi jotenkin merkitty. Kirk-

reijo.marjomaa@ort.fi

koherranvirasto pitää hautausmaista hautakarttaa ja neuvoo hauta-asioissa.
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Sammaloituva vanhakin grobu voi

Kesäaikana haudoille tuodaan usein

hoitoa korvausta vastaan. Asiaa voi tie-

olla kaunis, mutta katon tervaaminen tai

kukkia kesäkuun puolivälissä, kun yöpak-

uusiminen pidentää muistomerkin ikää.

kasten aika on ohi. Kesäkukkien kastelu

Grobu on esimerkiksi Karjalassa tavat-

voi olla kaukana asuville omaisille vaikea

isä Reijo Marjomaa

tava puinen hautamuistomerkki, joita

järjestää. Kajaanin seurakunta tarjoaa

Kuvat: Reijo Marjomaa

rakennettiin jo yli tuhat vuotta sitten.

kesäaikana kastelupalvelua ja hautojen

dustella kirkkoherranvirastosta.

Tämä kapea parimetrinen hirsistä rakennettu ja laudoilla harjakatettu rakennelma koristellaan usein taidokkain puuleikkauksin. Grobu on erinomainen ja
perinteikäs hautamuistomerkki. Entisaikoina grobu saattoi toimia talvisin myös
villieläimiltä suojaavana ruumiin säilytyspaikkana, aina siihen asti, kunnes
hauta kyettiin kaivamaan. Suomessa vanhoja ja uusia grobuja voi Kajaanin ja Sotkamon hautausmaiden lisäksi nähdä esimerkiksi Ilomantsin hautausmaalla,
Kuivajärven Kalmosaaressa ja Valamon
luostarin hautausmaalla.
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Kirkkoherran tervehdys

Kristus nousi kuolleista!
Kristâs ka´ggõõđi ja´mmjest!
Nyt on pääsiäinen, juhlien juhla ja riemujen

LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ort.fi /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen
seurakunta

riemu. Olen iloinen paitsi itse juhlasta niin myös
siitä, että olen saanut viettää juhlaa teistä monen
kanssa. Pääsiäisyönä kirkoissamme Rovaniemellä
ja Ivalossa oli yhteensä lähes 200 ihmistä julistamassa Kristuksen ylösnousemuksen ilosanomaa.
On suuri ilo, että laajan seurakuntamme alu-

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

eella voimme viettää Kristikunnan suurinta juhlaa
kahdessa eri kirkossa yhtä aikaa. Tämä on mahdollista, koska saamme Ivalon työparin palkkakuluihin avustuksen kirkon keskusrahastosta. Väkimää-

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä,
p. 0206 100 203
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
keskusrekisteri@ort.fi
Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744
Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120
Tuuli Lukkala, Rovaniemen kanttori
p. 040 809 2877
Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi
Työntekijöiden vapaapäivät ovat
pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.
Työntekijät lomalla:
kirkkoherra Jaakko Vainio:
18.–25.6.; 17.7.–6.8.
rovasti Rauno Pietarinen:
26.6.–16.7.
kanttori Tuuli Lukkala:
10.–23.7.; 31.7.–13.8.
kanttori Anneli Pietarinen:
26.6.–16.7.
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rältään pienen seurakuntamme varat kun riittävät
juuri ja juuri yhden papin ja kanttorin palkkaukseen. Avustus pohjoisen työparin palkkaukseen on
seurakunnan ja kirkon välisellä sopimuksella turvattu vuoden 2020 loppuun saakka. Me seurakuntamme työntekijät teemme töitä sen eteen, että työpari säilyisi pohjoisessa myös
jatkossa. Jokainen seurakuntalainen voi osallistua tähän työhön osoittamalla, että
työlle on jatkossakin tarvetta. Tämä on helpointa siten, että kokoonnumme jumalanpalveluksiin yhtä sankoin joukoin kuin pääsiäisyönä. Jokaisena sunnuntaina
vietämme Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa. Kristus nousi kuolleista!
Jaakko Vainio
kirkkoherra

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

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
KIRKKO
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus
TOUKOKUU
Ke 24.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,
pääsiäisen päätösjuhla
klo 17 vigilia, Herran
taivaaseenastuminen
La 27.5. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia
Su 28.5. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
KESÄKUU
To 1.6. klo 17 ehtoopalvelus
To 15.6. klo 17 ehtoopalvelus
La 17.6. klo 10 liturgia
To 22.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 28.6. klo 17 ehtoopalvelus,
apostolit Pietari ja Paavali
To 29.6. klo 9 liturgia, apostolit
Pietari ja Paavali
HEINÄKUU
Su 2.7. klo 10 liturgia
To 6.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 8.7. klo 18 vigilia
Su 9.7. klo 10 liturgia
To 27.7. klo 17 ehtoopalvelus
La 29.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 30.7. klo 10 aamupalvelus

ELOKUU
Ma 14.8. klo 17 vigilia, Jumalansynnyttäjän
kuolonuneen nukkuminen
Ti 15.8. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän
kuolonuneen nukkuminen
To 24.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 27.8. klo 10 liturgia
To 31.8. klo 17 ehtoopalvelus
SYYSKUU
To 7.9. klo 17 vigilia, Neitsyt Marian
syntymä
Pe 8.9. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian
syntymä
Ke 13.9. klo 17 vigilia, ristin ylentäminen
To 14.9. klo 9 liturgia, ristin ylentäminen
Su 17.9. klo 10 liturgia
To 21.9. klo 17 ehtoopalvelus
La 23.9. klo 10 liturgia

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Ari Siltala,
puh. 045 321 7558
TOUKOKUU
Ke 17.5. klo 10 liturgia
klo 17 ehtoopalvelus
To 18.5. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 19.5. klo 10 aamupalvelus

Kuva: Jaika Silkkola

ROVANIEMI

Kristuksen ylösnousemuksen juhlakausi jatkuu
taivaaseenastumisen juhlan aattoon asti. Pääsiäisen päätösjuhlan aamupalvelus ja liturgia ke
24.5. klo 9 Rovaniemellä. Kristus nousi kuolleista!
Kristâs ka´ggõõđi ja´mmjest!

Ke 24.5. klo 17 vigilia, Herran taivaaseen
astuminen
To 25.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen
astuminen
Ke 31.5. klo 10 liturgia
klo 17 ehtoopalvelus
KESÄKUU
To 1.6. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 2.6. klo 10 aamupalvelus
Pe 23.6. klo 17 suuri ehtoopalvelus,
Johannes Kastajan syntymä
La 24.6. klo 10 aamupalvelus,
Johannes Kastajan syntymä
klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 25.6. klo 10 aamupalvelus
HEINÄKUU
To 20.7. klo 10 liturgia, profeetta Elia
La 29.7. klo 18 vigilia
Su 30.7. klo 10 liturgia

Evakko-ristisaatto Pikku-Petsamosta Ivalon ortodoksiselle kirkolle kävellään 18.8. liturgian jälkeen.

ELOKUU
Pe 18.8. klo 8 liturgia
(Trifonin pyhiinvaellus)
La 26.8. klo 18 vigilia
Su 27.8. klo 10 liturgia
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SYYSKUU
To 7.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus,
Neitsyt Marian syntymä
Pe 8.9. klo 10 aamupalvelus,
Neitsyt Marian syntymä
La 16.9. klo 18 vigilia
Su 17.9. klo 10 liturgia
Ke 20.9. klo 10 liturgia
klo 17 ehtoopalvelus
To 21.9. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 22.9. klo 10 aamupalvelus

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdanoff,
puh. 040 837 4603
La 3.6. klo 18 vigilia,
Pyhän Kolminaisuuden päivä
(helluntai), praasniekka
Su 4.6. klo 9.30 vedenpyhitys,
klo 10 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden
päivä (helluntai), praasniekka
La 5.8. klo 18 vigilia, Kristuksen
kirkastuminen
Su 6.8. klo 10 liturgia, Kristuksen
kirkastuminen
Pe 18.8. klo 15.45 litania ja
klo 16 ehtoopalvelus; kyläjuhla
(Trifonin pyhiinvaellus)
La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 liturgia

Su 20.8. klo 10 liturgia
(Trifonin pyhiinvaellus)
Ke 13.9. klo 18 vigilia, ristin ylentäminen
To 14.9. klo 9 liturgia, ristin ylentäminen

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff,
puh. 0400 277 850
La 27.5. klo 18 vigilia
Su 28.5. klo 10 liturgia
Su 23.7. klo 18 vigilia, marttyyrien
Boriksen ja Glebin juhla, praasniekka
Ma 24.7. klo 9.30 vedenpyhitys,
klo 10 liturgia, marttyyrien Boriksen ja
Glebin juhla, praasniekka
Pe 18.8. klo 14 rukouspalvelus
(Trifonin pyhiinvaellus)
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 liturgia

IVALO
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Männiköntie 4
Syyskuussa liturgia, palvelukodin remontin
vuoksi paikka ilmoitetaan myöhemmin
Inarilainen-lehdessä

IVALO
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7–9
Syyskuussa liturgia, ajankohta ilmoitetaan
Inarilainen-lehdessä

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja
To 25.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen
astuminen

Kuva: Anneli Pietarinen

SEVETTIJÄRVI
PYHÄN PYHITTÄJÄ TRIFON
PETSAMOLAISEN KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff,
puh. 0400 244 922
La 20.5. klo 18 vigilia
Su 21.5. klo 10 liturgia
Ma 5.6. klo 17 ehtoopalvelus
Ti 6.6. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 7.6. klo 10 liturgia
klo 15 panihida hautausmaalla
La 22.7. klo 18 vigilia
Su 23.7. klo 10 liturgia
La 19.8. klo 20 vigilia
(Trifonin pyhiinvaellus)

Praasniekkana on vedenpyhitys ja liturgia Nellimissä helluntaina ja marttyyyrien Boriksen ja
Glebin päivänä 23.–24.7 Keväjärvellä.
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KEMIJÄRVI
VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu
Su 10.9. klo 10 liturgia

INARI
SIIDAN KAMMI
Inarintie 46
La 30.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus,
Jumalansynnyttäjän suojelus
TUULISPÄÄN TUNTURI
Parkkipaikka
Ke 19.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus,
profeetta Elia

Lapin ortodoksinen seurakunta järjestää

ORTODOKSIA-KURSSIN NETISSÄ
Torstaisin klo 18–19.30 seuraavasti:
26.10.–30.11. (kuusi kertaa) ja
8.2.–29.3. (suuren paaston aika, seitsemän kertaa)
Opettajana toimii isä Rauno Pietarinen Ivalosta. Kurssi on maksuton. Kurssille
voi ilmoittautua sähköpostilla
rauno.pietarinen@ort.fi
Ryhmään otetaan niin ortodoksisesta uskosta kiinnostuneita kuin ortodoksisen
kirkon jäseniäkin. Jos halukkaita ilmoittautuu paljon, etusija annetaan
Lapin alueella asuville. Osallistuminen edellyttää tietokoneen ja toimivan
nettiyhteyden. Kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä on suositeltava.
Aiheita ovat mm. ortodoksinen opetus ihmisestä ja hänen kutsumuksestaan
maailmassa, Jumala, Jumalan palveleminen, oma hengellinen elämä,
Kristuksen kirkko ja Jumalan kansa.

Profeetta Elian juhlan ehtoopalvelus toimitetaan jälleen Tuulispään tunturissa 19.7 klo 17. Taustalla näkyy Inarinjärvi.
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LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
TEKSTIVIESTITIEDOTUS OTETAAN
KÄYTTÖÖN
Seurakunta alkaa kevään aikana tiedottaa
oman alueen tapahtumista ryhmätekstiviestein. Jos haluat saada tiedotusta mutta
puhelinnumerosi on salainen, ilmoita numerosi seurakuntaan (lappi@ort.fi,
040 809 2877). Viesteistä voi myös kieltäytyä ilmoittamalla seurakuntaan.
DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ
Tarvitsetko apua? Haluatko auttaa? Diakoniatyö on koko seurakunnan tehtävä,
ja meidät kaikki on kutsuttu auttamaan
toinen toisiamme. Ota rohkeasti yhteyttä
seurakunnan diakonia- ja lähetystyöryhmien vastaaviin, kanttori Tuuli Lukkalaan
(Rovaniemi) tai kanttori Anneli Pietariseen
(Ivalo).
VAPAAEHTOISTYÖ
Seurakunnassa on mahdollisuus tehdä
monenlaista vapaaehtoistyötä kertaluonteisesti tai jatkuvasti, omien aikataulujesi
ja voimavarojesi mukaan. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi seurakunnan nettisivuilta ja
toimipisteistä löytyvän lomakkeen avulla!
Kiitos halustasi auttaa! Lisätietoja kanttori

Kuva: Tuuli Lukkala

Tuuli Lukkalalta (Rovaniemi) ja kanttori
Anneli Pietariselta (Ivalo).
PERHEKERHO, ROVANIEMI
Perhekerho Rovaniemellä Petsamo-salissa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
9–12 keväällä 31.5. asti ja syksyllä 6.9. alkaen. Seuraan saa liittyä myös myöhemmin
aamupäivän mittaan. Yhdessäoloa ja jutustelua, kahvipannu on kuumana ja omien
ruokien lämmitys onnistuu. Kerhoon voi
osallistua kaikenikäisten lasten kanssa.
Lisätietoja kerhon vetäjä
Pia Tuukkaselta (040 708 7569,
pia.tuukkanen@gmail.com).
AVOIMET OVET, IVALO
”Avoimet ovet” jatkuvat Ivalossa ortodoksisella seurakuntasalilla seuraavina torstaina:
18.5. ja 25.5. Erilaista ohjelmaa ja yhteinen
lounas klo 14. Seuraa Inarilainen-lehden
ilmoituksia.
ROVANIEMEN KUORO
Kuoroharjoitukset jatkuvat elokuussa
torstaisin klo 17.30–19.30 Petsamo-salissa.
Uusia laulajia otetaan, sovi koelauluaika
kanttori Tuuli Lukkalan kanssa!

ORTODOKSINEN KIRKKOLAULU
TUTUKSI, ROVANIEMI
Tietoa ortodoksisesta kirkkolaulusta ja yhdessä laulamista ke 31.5. klo 17–18 Petsamo-salissa, aiheena ortodoksiset hengelliset kansanlaulut. Avoin kaikille! Lisätietoja
kanttori Tuuli Lukkalalta.
LUKIJAOPETUS, ROVANIEMI
Opitaan jumalanpalveluksissa lukijana toimimista ja jumalanpalvelusten rakennetta.
Sopii hyvin myös kirkkolaulusta kiinnostuneille. Lukijaopetus jatkuu syksyllä. Lisätietoja kanttori Tuuli Lukkalalta.
IKONIMAALAUS, ROVANIEMI
Ikonimaalausryhmä Trifonin ystävät kokoontuu Petsamo-salissa noin kaksi kertaa
kuukaudessa, joko perjantaina tai lauantaina klo 12–17. Ryhmästä kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä ohjaaja
Laura Katriina Auraan (040 759 7029).
IKONIMAALAUS, KEMIJÄRVI
Ryhmä 1: joka toinen ke klo 10–14. Ryhmä
2: joka toinen ke klo 17.30–20.45. Ryhmät
alkavat syyskuussa, lisätietoja kurssin opettaja Ritva Imporannalta (040 183 9367,
ritva.imporanta@gmail.com).
IKONIMAALAUS, SALLA
Kerran kuussa la klo 10–15. Ryhmä alkaa
syyskuussa, lisätietoja kurssin opettaja
Ritva Imporannalta (040 183 9367,
ritva.imporanta@gmail.com).
ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Lisätietoja tiistaiseuran toiminnasta puheenjohtaja Inkeri Peunalta (0400 138 051,
inkeripeuna@gmail.com). Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Seurakunta jakaa tänä vuonna EU:n ruoka-apua
vähävaraisille, ja ruokakassien valmisteluun on
osallistunut ahkera joukko vapaaehtoisia. Seuraavan kerran ruoka-apua jaetaan syksyllä.
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Kirkkoherran tervehdys

Tuokiokuvia ja ajatelmia Oulun
seurakunnan elämästä
Oulun seurakunnassa alkavat näkyä monien jo aiemmin
aloitettujen kehitysprosessien myönteiset tulokset. Seurakunnassamme toimitetaan vuosittain yli 600 jumalanpalvelusta ja toimitusta ja niiden kautta tavoitettaan lähes
8000 ihmistä.
Syksystä kevääseen kestävä katekumeenikurssi on
nykyisin yksi tärkeimmistä ortodoksisen kirkon yhteyteen ihmisiä ohjaavista toiminnoista. Vuonna 2016 kurssiin Oulussa osallistui yli 40 henkilöä, joista liitettiin 14
kirkkoon. Tänä vuonna katekumeenikurssia pidettiin
Oulun lisäksi Kemissä. Kirkkoon liitettiin tänä pääsiäisenä 17 henkilöä. Kaikkiaan liittyneitä on vuosittain noin
40. Kasteita toimitettiin viime vuonna parikymmentä.
Tuonilmaisiin siunattiin viitisenkymmentä henkilöä.
Kirkosta eroaminen on vähentynyt puoleen siitä, mitä se
oli kolme neljä vuotta sitten.
Seurakuntamme kuorotoiminta on kehittynyt laadullisesti. Oulun katedraalikuoro
ja lapsikuoro ovat ilon aiheita koko seurakunnallemme. Samoin Meri-Lapissa alkanut
lauluyhtyetoiminta on kehittynyt myönteisesti. Saimme pääsiäispyhinä nauttia suurenmoisesta kirkkolaulusta.
Ikonimaalauksesta voi kiitollisena todeta, että sitä harrastetaan varsin paljon kaikkialla seurakuntamme alueella. Ja näin on ollut jo monta vuosikymmentä. Seurakunnassamme on hyvin vahva ikonimaalausperinne.
Seurakunnan vapaaehtoistyön merkitys korostuu vuosi vuodelta yhä enemmän. Huomattavan osan seurakunnan päivittäisistä ja viikoittaisista käytännön toiminnoista huolehtivat vapaaehtoistyöntekijät. He osaltaan tekevät seurakunnasta elävän.
Seurakuntamme työntekijöiden parissa vallitsee hyvä yhteistyön henki. Isä Tuukka Rantanen, kanttorit Juhani Matsi ja Helena Matsi sekä kanslianhoitaja Eeva-kaarina
Parrila hoitavat tehtävänsä erinomaisesti ja ammattimaisesti. Juuri ammattimaisuuden
kehittäminen on ollut oman esimiestyöni pitkäntähtäimen tavoite jo useana vuonna. Motivoituneet ja osaavat työntekijät ovat seurakunnan keskeinen voimavara.
Kristus nousi kuolleista!
Marko Patronen
kirkkoherra

OULUN SEURAKUNTA
Oulun ortodoksinen seurakunta
Torikatu 74, 90120 Oulu
p. 044 511 5741
oulu@ort.fi
Oulun katedraali auki
19.6.–11.8.2017 klo 11–16
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12.
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä,
p. 0206 100 203
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
keskusrekisteri@ort.fi
Kirkkoherra Marko Patronen,
p. 044 5115 742
Pappi Tuukka Rantanen,
p. 044 5115 744
Kanttori Juhani Matsi,
p. 044 5115 743
Kanttori Helena Matsi,
p. 044 5115 748
Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko,
p. 044 5115 745
Papiston ja kanttorien vapaapäivät
maanantaisin ja tiistaisin.
Vuosilomat:
kirkkoherra Marko Patronen
26.6.–16.7.2017
pappi Tuukka Rantanen
16.7.–14.8.2017
kanttori Juhani Matsi
3.7.–4.8.2017
kanttori Helena Matsi
12.6.–8.7., 17.–23.7.2017
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
OULU

pe
la
su
to
la
su

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

Kuva: Pekka Jylänki

ke 3.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 4.5.klo 18 ehtoopalvelus
la – su 6.–7.5. ei jumalanpalveluksia
katedraalissa
ke 10.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 11.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 13.5. klo 18 vigilia
su 14.5. klo 10 liturgia
ke 17.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 18.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 20.5. klo 18 vigilia
su 21.5. klo 10 liturgia
ke 24.5. klo 18 vigilia
to 25.5. klo 10 liturgia, helatorstai,
Kristuksen taivaaseen astuminen
la 27.5. klo 18 vigilia
su 28.5. klo 10 liturgia
ke 31.5.klo 18 ehtoopalvelus
to 1.6. klo 13 rukouspalvelus,
klo 18 ehtoopalvelus
pe 2.6. klo 18 hautausmaapraasniekka
Oulujoen hautausmaalla
la 3.6. klo18 vigilia
su 4.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
helluntai, katedraalin temppelijuhla,
metropoliitta Panteleimon
klo 13.30 helluntain suuri
ehtoopalvelus, polvirukoukset,
metropoliitta Panteleimon
ma 5.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä
ti 6.6. klo 9 aamurukous
ke 7.6. klo 9 aamurukous
to 8.6. klo 9 aamurukous,
klo 13 rukouspalvelus

Kirkkokansaa pääsiäisyönä Oulussa.
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9.6. Klo 9 aamurukous
10.6. klo 18 vigilia
11.6. klo 10 liturgia
15.6. klo 13 rukouspalvelus
17.6. klo 18 vigilia
18.6. klo 10 liturgia, Patrosen perheen
tarjoama lounas seurakuntalaisille
su 18.6. klo 12.30 vedenpyhitys Villa
Vienassa Hietasaaressa (Vaaskiventie)
to 22.6. klo 13 rukouspalvelus
su 25.6. klo 10 liturgia
to 29.6. klo 13 rukouspalvelus
la 1.7. klo 18 vigilia
su 2.7. klo 10 liturgia
to 6.7. klo 13 rukouspalvelus
su 9.7. klo 10 liturgia
su 16.7. klo 10 liturgia, kristinoppileirin
päätös
to 20.7. klo 13 rukouspalvelus, profeetta
Elian muisto
la 22.7. klo 18 vigilia
su 23.7. klo 10 liturgia
to 27.7. klo 13 rukouspalvelus
la 29.7. klo 18 vigilia
su 30.7. klo 10 liturgia
to 3.8. klo 13 rukouspalvelus
su 6.8. klo 10 liturgia, Kristuksen
kirkastuminen, Yle Radio 1
to 10.8. klo 13 rukouspalvelus
la 12.8. klo 18 vigilia
su 13.8. klo 10 liturgia
ma 14.8. klo 18 vigilia
ti 15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän
kuolonuneen nukkuminen
ke 16.8. klo 18 rukouspalvelus
kouluvuoden alkaessa,
ekaluokkalaisten siunaus
to 17.8. klo 13 rukouspalvelus
Jumalansynnyttäjälle
to 17.8. klo 20 kiitosakatistos,
klo 21 katedraalikuoron konsertti
la – su 19.–20.8. ei jumalanpalveluksia
katedraalissa
to 24.8. klo 13 rukouspalvelus
la 26.8. klo 18 vigilia
su 27.8. klo 10 liturgia
la 2.9. klo 18 vigilia
su 3.9. klo 10 liturgia
ke 6.9. klo 18 kiitosakatistos
to 7.9. klo 18 vigilia
pe 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian
syntymä
la 9.9. klo 18 vigilia
su 10.9. klo 10 liturgia
ke 13.9. klo 18 vigilia
to 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentämisen
juhla

to 14.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus
la 16.9. klo 18 vigilia
su 17.9. klo 10 liturgia
ke 20.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.9. klo 18 ehtoopalvelus
la 23.9. klo 18 vigilia
su 24.9. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
ke 27.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 28.9. klo 18 ehtoopalvelus
la – su 30.9.–1.10. ei jumalanpalveluksia
katedraalissa

MUHOS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463
pe 19.5. klo 10 liturgia
la 3.6. klo 13 ekumeeninen hautausmaa
praasniekka Muhoksen hautausmaalla
la 15.7. klo 9 liturgia Koortilan
toimintakeskuksessa
(Koortilantie 20, Muhos)
la 12.8. klo 12 ekumeeninen praasniekka
Örnbergin rannassa (ev.lut. kirkon
lähellä, Kirkkotie 3, Muhos)
su 3.9. klo 10 liturgia Koortilan
toimintakeskuksessa
(Koortilantie 30, Muhos),
jatkokristinoppileirin päätös

HAUKIPUDAS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
TOIMITUSKAPPELI
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054
pe 2.6. klo 10 liturgia
la 26.8. klo 10 liturgia

KEMI
JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052
ke
la
ke
pe

3.5. klo 18 ehtoopalvelus
13.5. klo 10 liturgia
31.5. klo 18 ehtoopalvelus
23.6. klo 18 vigilia

Kuva: Tuukka Rantanen

la 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
Johannes Kastajan syntymä,
temppelijuhla
ke 9.8. klo 18 ehtoopalvelus
ti 15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän
kuolonuneen nukkuminen
ke 23.8.klo 18 ehtoopalvelus
ke 6.9. klo 18 kiitosakatistos
su 10.9. klo 10 liturgia
ke 20.9. klo 18 ehtoopalvelus

TORNIO
APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN
KIRKKO
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995
su 21.5. klo 10 liturgia
to 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
apostolit Pietari ja Paavali,
temppelijuhla
su 27.8. klo 10 liturgia
su 17.9. klo 10 liturgia

VIHANTI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524
la 6.5. klo 18 vigilia
su 7.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
motoristikirkko, Vihannin tiistaiseuran
35-vuotisjuhla
la 22.7. klo 15 akatistos
Jumalansynnyttäjälle
la 26.8. klo 10 liturgia
la 30.9. klo 18 vigilia
su 1.10. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
Jumalansynnyttäjän suojelus,
temppelijuhla

RAAHE
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
TEMPPELIINKÄYMISEN
RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316
to 25.5. klo 10 liturgia, helatorstai,
Kristuksen taivaaseenastuminen

Katedraalikuoron konsertti Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 7.4.

pe 4.8. klo 10 liturgia
pe 8.9. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian
syntymä
la 23.9. klo 10 liturgia, Avoimen ovet
-tapahtuma klo 12–17
ke 27.9. klo 18 ehtoopalvelus

TERVOLAN VAREJOKI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445
su 7.5. klo 9 liturgia, Merilapin lastenleirin
päätös
ma 15.5. klo 18 akatistos
ti 16.5.klo 18 ehtoopalvelus
ke 17.5. klo 9 liturgia
la 22.7. klo 10 liturgia, klo 12 vedenpyhitys
Varejoen koulun pihassa
su 30.9. klo 10 liturgia

PUDASJÄRVI
VANHUSTEN PALVELUKESKUS
Kauppatie 25
su 20.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

KALAJOEN SÄRKÄT
PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
(KANNATUSYHDISTYKSEN
YLLÄPITÄMÄ)
Matkailutie 249
su 23.7. klo 10 liturgia, seurakuntavieraita
Iisalmesta, Kytökylästä ja Vihannista

KUUSAMO
EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI
SALI
Kirkkotie 1
pe 9.6. klo 11 liturgia
pe 1.9. klo 11 liturgia

TAIVALKOSKI
JALAVAN KAUPPAKARTANON
KAHVILA
Mikonkuja 2
ma 3.7. klo 18 ehtoopalvelus, kirkkokahvi
ja praasniekkajuhla
Tube-pajan kuvaukset 25.3.
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT
OULUN SEURAKUNNAN VARTTUNEEN
VÄEN VIRKISTYSLEIRI TERVOLASSA
MA–KE 15.–17.5.
Paikka: Törmävaaran leirikeskus (Leiritie
11, Tervola; sijaitsee Varejoen ortodoksisen rukoushuoneen lähellä). Tapahtuma
on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille ja liikkumiskykyisille Oulun ortodoksisen seurakunnan jäsenille. Virkistystapahtuman
hinta on 50 € / hlö ja se sisältää matkat
Oulusta ja Haukiputaalta, pysähdys Kemin
ort. kirkolla, majoittumisen leirikeskuksessa, täyden ylöspidon sekä ohjelman. Maksu kerätään paikanpäällä. Tapahtuman
teemana on hengellinen elämä osana
kokonaisvaltaista hyvää elämää. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Oulun ortodoksinen
seurakunta, p. 044 5115 741 tai
oulu@ort.fi. Tervetuloa mukaan!
OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Raamattupiiri kokoontuu tiistaisin Oulun
seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa
(Torikatu 74, Oulu), vetäjänä Jukka Mäntymäki, p. 040 410 2882. Katso lisätiedot:
www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/oulunalue-aikuisten-kerhotoiminta/
MAISTAKAA JA KATSOKAA, KUINKA
HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja kertaava keskustelu- ja opetusillat pidetään
Oulun seurakuntakeskuksessa
(Torikatu 74, Oulu) tiistaisin. Vetäjänä
Jukka Mäntymäki, p. 040 410 2882.
Lisätiedot: www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/
oulun-alue-aikuisten-kerhotoiminta/
LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu
74) klo 10–10.45. Ohjelmassa on ohjattua
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa.
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdessä
vanhempien kanssa. Kevään 2017 viimeinen kerho su 28.5, syksyllä kerho alkaa
jälleen 3.9.
Tiedustelut: Anne Patronen,
p. 040 540 8943,
sähköposti: annepatronen0@gmail.com
KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää otetaan
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään
jokaiselle kiinnostuneelle!
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Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunteja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen
vaatii.
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalanpalvelusmusiikkiin ja tänä vuonna harjoittelemme erityisesti pääsiäisyön lauluja.
Katedraalikuoro harjoittelee kevät- ja
syyskaudella torstaisin klo 17.00–19.00
seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu). Ota
rohkeasti yhteyttä: kanttori Juhani Matsi,
puh. 044-5115743, juhani.matsi@ort.fi
KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin
klo 12.00–13.30 Oulun seurakuntasalissa.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksiäänisesti kirkkoveisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien lauluja
ja kansanlauluja. Kokoontumispäivät kevätkaudella 2017 vielä 24.5., 31.5.
Kesätauon jälkeen kirkkolaulupiiri alkaa
jälleen syyskuussa.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori
Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan laulamisen ilo!
LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja lastenlauluja, toisinaan myös liturgiassa tai
seurakunnan juhlissa. Lapsia on kuorossa
tällä hetkellä yhdeksän, ja lisää mahtuu
mukaan hauskaan joukkoon! Syksyn 2017
ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 10.8.
Lastenkuoroa johtaa kanttori Helena Matsi,
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi
MERI- LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) klo 16.00 keväällä
2017 vielä keskiviikkona 31.5. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen keskiviikkona
9.8. Kanttori Helenan ja Teudor- karhun
yhteinen puhelinnumero on 0445115748
tai helena.matsi@ort.fi
MERILAPIN 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.0445115748 tai helena.matsi@ort.fi

LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA 5.–9.6.
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (2004–
2009 syntyneille) 5.–9.6. (ma-pe) seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74). Päivän aikana
leikitään, pelataan ja tehdään muuta
mukavaa yhdessä sekä osallistutaan lyhyisiin rukoushetkiin ja opetustuokioihin.
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja
kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakunnan nuoria.
Leiripäivien aikana osallistujille tarjotaan
ateria ja välipala. Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä
oulu@ort.fi / 044 5115 741.
DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo
9.00–10.30. Aamiainen on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!
Aamiaiset jatkuvat kevätkaudella 2017
torstaihin 18.5.2017 saakka.
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi
seurakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti
yhteyttä. Lisätiedot: p. 044 5115 742,
marko.patronen@ort.fi
KEMPELEEN TIISTAISEURA
KOKOONTUMISET
www.oosrk.fi
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala
p. 040 5181 071, helja.rahikkala@gmail.com

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
RAAHESSA LA 23.9.2017
Kaikille avoin ortodoksinen kirkkopäivä
Raahen rukoushuoneella (Brahenkatu 2)
lauantaina 23. syyskuuta,
Liturgia klo 10
Ruokailu kaikille klo 12
Katedraalikuoron konsertti klo 13
Luento ortodoksisesta kirkosta
ja kulttuurista n. klo 13.30
Kahvit klo 14.30
Papit piinapenkissä eli kyselytunti,
vapaata keskustelua
Akatistos-rukouspalvelus klo 16
Lämpimästi tervetuloa – vaikka ystävien
kanssa tai koko perheen kera!

MARTINNIEMEN TIISTAISEURA
KOKOONTUMISET
www.oosrk.fi
Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen
p. 040 725 5535
MERI-LAPIN TIISTAISEURA
www.oosrk.fi
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen,
puh. 050 355 6580,
kerttu.junnonen@gmail.com
OULUN TIISTAISEURA
kokoontuu tiistaisin klo 17 seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu), kevätkauden päätös
tiistaina 23.5. Leena ja Kari Vaskolla lettukestien merkeissä. Syyskauden 2017 osalta
katso www.oosrk.fi. Lisätietoja, pj. Ahti
Pyörnilä, ahti.pyornila@saunalahti.fi,
p. 050 3826 669
RAAHEN TIISTAISEURA
kokoontuu Raahen rukoushuoneella (Brahenkatu 2), katso tarkemmat kokoontumisajat www.oosrk.fi. Lisätietoja pj.
Lea Kuusirati p. 0400 205 942.
POSLIINIMAALAUSKERHO SEKÄ
IKONIMAALAUS
katso tiedot syyskauden 2017 aloituksesta
www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/

KIRJALLISUUSPIIRI
Syksyn 2017 ensimmäinen kirjallisuuspiiri kokoontuu keskiviikkona 6.9 klo 18.00
ehtoopalveluksen jälkeen Oulun seurakuntasalilla (Torikatu 74), jolloin aiheena
on Mika Waltarin «Valtakunnan salaisuus».
Samalla valitaan myös syyskauden 2017
kirjat.
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja
mainitun teoksen kokoontumisen edellä
lukeneet ovat tervetulleita keskustelemaan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen.
tuukka.rantanen@ort.fi
KATEKUMEENIKURSSI 2017–2018
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuudesta 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 2017
to 21.9. Aloitus: jumalanpalvelukset ja
kirkkotila, jumalanpalvelustavat
to 5.10. Ortodoksisen uskon pääpiirteitä
ja ihmiskuva
to 19.10. Yleisesitys ortodoksisesta
kirkosta Suomessa ja maailmalla
to 2.11. Ikonit ortodoksisessa kirkossa
to 16.11. Raamattu ja traditio
to 30.11. Ortodoksinen kirkkomusiikki
Katekumeeniopetus alkaa myös Raahessa
ke 27.9. alkaen, katso tarkemmat tiedot:
www.oosrk.fi/Jumalanpalveluskalenteri/
raahe/

Lämmin
kiitos
isä Markolle toimittamastasi

rukoushetkestä ja saamastani lahjasta
täyttäessäni 80 vuotta.
Maila Seppälä

Liturgia ja kirkkotekstiilien siunaus,
Karvoskylän kirkko 12.3.
Ponomarin stikareita on talven aikana val-

ompelutyön ovat talkootyönä tehneet em.

mistunut Riitta-Päivikki Viitasen ja Ulla

Riitta-Päivikki Viitanen ja Ulla Haukka.

alussa rovasti Antero Petsalo Kiuruve-

Haukan taitavien käsien tuloksena seitse-

Stikarit tulevat käyttöön Oulun ja Iisalmen

deltä toimitti stikarien siunaamiseen käyt-

mät, kuusi aikuisten ja yksi lasten malli.

seurakuntien pyhäkköihin, Iisalmen kirk-

töön pyhitetyn veden vihmomisella. Sti-

Stikarit ovat valkoisia juhlapukuja sunnun-

koon, Karvoskylän kirkkoon, Kytökylän ja

karit olivat tässä Gregorios Palamaksen

tai- ja juhlakäyttöön tarkoitettuja. Juhlasti-

Pyhäsalmen tsaouniin sekä Oulun seura-

sunnuntain liturgiassa ensimmäistä ker-

karit on lahjoitusvaroin hankitut ja

kunnan Vihannin tsaounaan.

taa käytössä.

12.3. toimitetun juhlavan liturgian
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Kuva: Tuukka Rantanen

Kuva: Tuukka Rantanen

Kuva: Tuukka Rantanen

Kirkkoonliitetyt Lasaruksen lauantain liturgiassa.

Kuva: Pekka Jylänki

Mirhavoitelu kirkkoonliittyjille Lasaruksen
lauantaina.

Virpovitsatalkoot Oulun srk-seurakuntasalilla.
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Hetki ennen pääsiäisyön ristisaattoa.

Kuva: Maarit Paakkola

Kirkas viikko Oulussa

Kuva: Maarit Paakkola

Koululaisristisaatto.

Lasten- ja nuortentapahtuma Oulussa 25.3.

Kuva: Miia Rantanen

Koululaispalvelus.

Lasten pääsiäinen Oulussa

ONLn lasten tapahtuman mysteerihuoneessa ratkottiin
arvotuksia 25.3.
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Kuva: Kuisma Suopela

Kirkas viikko Kemissä

Kuva: Ivan Arkhipov

Kuva: Oleksander Panasiuk

Koululaisliturgia kirkkaalla viikolla.

Kuva: Natalia Koivurova

Pääsiäisyö.

Kuva: Kuisma Suopela

Pääsiäisherkkujen siunaus.

Ehtoollinen koululaisliturgiassa..
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Torniossa suurena torstaina kirkkoon liittyneet.

VAASAN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Kristus nousi kuolleista!
Kristus är uppstånden!
Selän takana on juhlien juhla ja riemujen riemu – pääsiäinen. Kevätaika on ollut täynnä
tekemistä sekä valmistautumista suuren juhlaan. Saimme Vaasan pyhäkölle valmiiksi esteettömyys-kartoituksen, seuraavana askeleena on invaluiskan hintatarjoukset. Valtuusto
vahvisti 2016 vuoden tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Vaasan alueella jokaisen rukoushuoneen seurakuntalaisten kesken on pyritty luomaan oma whatsapp-ryhmä. Sen aloitteen tavoitteena on parantaa kirkon tavoitettavuutta yleisellä tasolla sekä elävöittää kirkon
toimintaa ruohonjuuritasolla.
Festernas fest och fröjdernas fröjd dvs. påsken är bakom
oss. Våren har innehållit en del
program och förberedelser för
den stora festen. Vi åstadkom
en tillgänglighetsutredning för
helgedomen i Vasa och nästa
steg utgörs av offerter för ramp
för invalider. Rådet godkände
bokslutet och årsredovisningen
för året 2016. I Vasatrakten har
man försökt skapa en Whatsapp-grupp för församlingsmedlemmar i varje bönehus. Syftet i med detta initiativ är att förbättra kyrkans tillgänglighet
allmänt taget och att vitalisera kyrkans verksamhet på gräsrotsnivån.
Sijaisuuteni Vaasassa on lähestymässä loppuaan, ja tulossa on kirkkoherran vaalit. Kiitollisena Herran rakkaudesta ja hyvästä tahdosta olen kulkenut paikallisessa seurakunnassa
tätä tietä. Mukavat muistot jäävät tästä taakse kuluneesta vuodesta. 15-vuotisen papintehtävän myötä olen ymmärtänyt yhden tärkeän asian: seurakunnan muodostavat kaikki
kirkon jäsenet eikä vain pappi ja kanttori. Sen vuoksi olen iloinen, että seurakunnalle
avautuu nyt mahdollisuus valita itselleen paimen.
Mitt vikariat i Vasa närmar sig sitt slut och kyrkoherdevalet äger rum därefter. Med
en känsla av tacksamhet för Herrens kärlek och goda vilja har jag vandrat denna väg i den

VAASAN SEURAKUNTA
Vaasan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Koulukatu 45
65100 VAASA
www.vaasaort.fi
vaasa@ort.fi
Kirkkoherranvirasto on avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14.
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Andrei Sõtšov, kirkkoherran
toimen sijainen 1.1.2017 alkaen
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi
Laura Aho, kanttori
p. 040 5698 304
laura.aho@ort.fi

lokala församlingen. Det gångna året har lämnat trevliga minnen för mig. De 15 år, under
vilka jag har varit i prästuppdraget, har lärt mig en viktig sak: en församling utgörs av alla
medlemmar i kyrkan och inte bara av en präst och en kantor. Följaktligen gläder jag mig åt
den omständigheten att församlingsmedlemmarna har möjlighet att själva välja sin herde.
Lämmin kiitos kaikille Vaasan pyhäkössä sekä Vaasan alueen rukoushuoneilla kokoontuneille seurakuntalaisille mahdollisuudesta palvella teitä ja olla läsnä arjessanne! ”Kristus
nousi kuolleista!Totisesti nousi!” Olkoon tämä tervehdys meille kaikille riemullinen, sielua rohkaiseva ja meidän kuolemattomuudestamme viestivä koko elämäksi!
Till alla dem som har samlats i Vasas helgedom och Vasatraktens bönehus säger jag ett
varmt tack för möjligheten att tjäna er och att vara nära i er vardag! “Kristus är uppstånden! Sannerligen är Han uppstånden!” Låt denna hälsning glädja er, uppmuntra er själ och
erinra om vår odödlighet för hela livet!
Andrei Sõtšov
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
VAASA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Kari Leino p. 050 467 8217
La 20.5. klo 18 vigilia
Su 21.5. klo 10 hetkipalvelus, sokeana
syntyneen sunnuntai
Ke 24.5. klo 10 liturgia, pääsiäisen
päättäjäisjuhla
Ke 24.5. klo 18 vigilia
To 24.5. klo 10 hetkipalvelus, Kristuksen
taivaaseen astuminen
La 27.5. klo 18 vigilia
Su 28.5. klo 10 liturgia,
pyhien isien sunnuntai
Ke 31.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 3.6. klo 18 vigilia
Su 4.6. klo 10 liturgia, ehtoopalvelus,
polvirukoukset, Helluntai
Ke 7.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 10.6. klo 18 Vigilia
Su 11.6. klo 10 hetkipalvelus,
kaikkien pyhien sunnuntai
Ke 14.6. klo 18 ehtoopalvelus
La 17.6. klo 18 Vigilia

Su
Ke
Su
Ke
La
Su

18.6. klo 10 hetkipalvelus
21.6. klo 18 ehtoopalvelus
25.6. klo 10 hetkipalvelus
28.6. klo 18 ehtoopalvelus
1.7. klo 18 ehtoopalvelus
2.7. klo 10 liturgia, Kristinoppileirin
päätös
Ke 5.7. klo 18 ehtoopalvelus
La 8.7. klo 18 Vigilia
Su 9.7. klo 10 hetkipalvelus
La 15.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 16.7. klo 10 hetkipalvelus
La 22.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 23.7. klo 10 hetkipalvelus
La 29.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 30.7. klo 10 hetkipalvelus
Ke 2.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 5.8. klo 18 vigilia
Su 6.8. EI hetkipalvelusta
Ke 9.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 12.8. klo 18 vigilia
Su 13.8. klo 10 liturgia
Ke 16.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 19.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 20.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke 23.8. klo 18 akatistos Jumalanäidille
La 26.8. klo 18 Vigilia

Su 27.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke 30.8. klo 18 ehtoopalvelus

KOKKOLA
PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö, p. 040 668 2994
Su 14.5. klo 10 liturgia, samarialaisen naisen sunnuntai
Su 11.6. klo 10 liturgia, kaikkien pyhien
sunnuntai
Su 9.7. klo 10 liturgia
Ma 14.8. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,
Jumalaäidin kuolonuneen
nukkuminen

PIETARSAARI
PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik, p. 050 593 9148
La 13.5. klo 10 Liturgia
To 20.7. klo 10 liturgia, ristisaatto,
vedenpyhitys, praasniekka

LAPUA
Kuva: Pekka Mäkinen

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä avoin
Su 21.5. klo 10 liturgia, sokeana syntyneen
sunnuntai
La 24.6. klo 10 liturgia,
Johannes Kastajan syntymä
Ke 19.7. klo 10 liturgia, ristisaatto,
vedenpyhitys, praasniekka

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

Kirkkoon liittämisiä.
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Su 23.4. klo 10 liturgia, Tuomaan
sunnuntai
To 4.5. klo 18 Ehtoopalvelus
To 11.5. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 18.5. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 25.5. klo 10 liturgia, Kristuksen
taivaaseen astuminen

Kuva: Eetu Sillanpää

To
To
To
To
To
To
To
Su
To

1.6. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
8.6. klo 18 ehtoopalvelus
15.6. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
3.8. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
10.8. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
17.8. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
24.8. klo 18 ehtoopalvelus
27.8. klo 10 liturgia
31.8. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus

NÄRPIÖ/NÄRPES
Kyrktåget 2 A 1
La 20.5. klo 10 liturgia

KAUHAJOKI
KAUHAJOEN EV.LUT. SRK:N
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1
Su 18.6. klo 10 liturgia

HARRSTRÖM, KORSNÄS
KP METROPOLIITTA ELIAN
KOTITSASOUNA
Juthnystuvägen 16, Harrström

VAASAN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA TIEDOTTAA
Seinäjoella toimii Vaasan seurakunnan rukoushuone osoitteessa
Päivölänkatu 32, jossa toimitetaan
sekä maallikkopalveluksia että papillisia palveluksia. Seinäjoen ortodoksiset Jumalanpalvelukset löytyvät
osoitteesta www.vaasaort.fi - Toimitukset - Jumalanpalvelukset, sekä FB
sivuilta voi hakea haulla Seinäjoen Jumalanäidin suojeluksen rukoushuone.

Su 6.8. klo 10 liturgia, Kristuksen
kirkastusjuhla

TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA
VAPAAEHTOISTOIMINNAN
KEHITYSPÄIVÄ 17.5. VAASASSA
Kehityspäivä alkaa 17.5. klo 18.00 ehtoopalveluksella ja jatkuu 18.30 seurakuntasalilla (Koulukatu 45).
Esitelmöitsijänä koulutuspäivässä toimii
Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori Kristina Aminoff.
Kehityspäivän tavoitteena on elävöittää vapaaehtoistoimintaa Vaasan seurakunnassa,
lisäksi saada vapaaehtoistyön kuvauksista,
sen malleista ja raameista uutta tietoa.
HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT
21.5.VAASASSA
Vaasan ortodoksisella seurakunnalla on
Vaasassa oma hautausmaa. Seurakuntamme hautausmaalla ei ole omaa hoitajaa,
siksi tarvitsemme apua. Puhdistamme talkoilla hautausmaan talven jäljiltä.
Talkoot pidetään su 21.5. klo 13 alkaen.
Tarjolla on kahvia ja pikkusuolaista sekä

mukavaa seuraa. Seurakunnalta saa lainaksi haravan ja työhanskat.
Hautausmaan sijaitsee Ristinummen takana: Kappelimäentien, Lumivaarantien ja
Vesilaitoksentien T-risteyksessä, osoite on
Kappelinmäentie 140.
KESÄN PRAASNIEKAT LAPUALLA 19.7.
JA PIETARSAARESSA 20.7.
Kesä on praasniekkojen kulta-aikaa. Tervetuloa juhlistamaan pyhittäjä Serafim
Sarovilaisen praasniekkaa Lapualle 19.7.
ja profeetta Elian praasniekkaa Pietarsaareen 20.7.
LITURGIA HARRSTRÖMISSÄ 6.8.
Seurakuntamme entisen kirkkoherran, nykyisen Oulun metropoliitta Elian koti-tsasounassa toimitetaan liturgia sunnuntaina
6.8. klo 10. Kaikki ovat tervetulleita. Tällöin
emme toimita Vaasan pyhän Nikolaoksen
kirkossa hetkipalvelusta.

TAITEIDEN YÖ, VAASA 10.8.
Joka vuotinen taiteiden yö pidetään Vaasassa to 10.8. Kirkko on auki klo 14–23.
Taiteiden yön akatistos toimitetaan klo 20.
Mukaan saa tulla auttamaan esim. kirkkovahtina tai ohjelman suunnitteluun. Taiteiden yön ohjelmaa suunnitellaan ke 2.8.
ehtoopalveluksen jälkeen. Tervetuloa!
UUSI KATEKUMEENIKURSSI ALKAA
26.8. VAASASSA
Jokavuotinen katekumeenikurssi alkaa
jälleen. Kurssi alkaa la 26.8. klo 16, srksalilla, os. Koulukatu 45, Vaasa. Kurssi on
tarkoitettu kaikille ortodoksisesta kirkosta
kiinnostuneille, jotka eivät vielä ole kirkon
jäseniä, mutta harkitsevat asiaa. Kurssilla
käydään läpi ortodoksisen kirkon oppia ja
tapoja. Kouluttajana kurssilla on TM, kanttori Laura Aho. Ilmoittautumiset kurssille
sähköpostitse laura.aho@ort.fi.
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LASTEN PÄÄSIÄINEN

Kuva: Laura Aho

Kuva:

PYHÄN GEORGIOS
VOITTAJAN KIRKKO
Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja
pohjoisvenäläistä kirkonrakennusperinnettä, ja siitä
on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde ja nähtävyys.
Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat
todellinen käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila

Kirkon kupeessa on kahvila, joka
on avoinna touko-elokuussa,
ryhmille myös muina aikoina
ennakkovarauksena.
Tarjolla on perinteistä
lähiruokaa, kotileivonnaisia ja
oman tilan luomuhunajaa.
Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi
Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi
Tiedustelut: info@stgeorge.fi / +358 44 725 75 48
Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen
(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)
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Laura

Aho

Asianajotoimisto
Heikki Kukkonen
sMBR Oy

RANNIKON
TILIPALVELU
ƒ Kirjanpidot ja tilinpäätökset

Pitkäaikaisella
kokemuksella mm. :
• perukirjat,
• perinnönjaot,
• testamentit ym.
Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU
Puh. +358 400 693 806
www.heikkikukkonen.com

Rio Bravo
Zeppelin
Tervetuloa
hauskaan
ja rentoon
044 7004 002
meksikolaiseen
tunnelmaan!
zeppelin@riobravo.fi

Ravintola
Rio BravoRio
OuluBravo

044 7004 004Zeppelin
Kauppakeskus
oulu@riobravo.fi

zeppelin@riobravo.fi • 044 - 700 4002

www.riobravo.fi

ƒ Rästikirjanpidot
ƒ Yritysten perustamiset ja
yhtiömuodon muutokset
ƒ Toiminnantarkastukset
ƒ Isännöinti
Raastuvankatu 22 A, 65100 Vaasa
Puh. 045 6966 484, 050 4678 217
info@rannikontilipalvelu.fi
www.rannikontilipalvelu.fi

Tervetuloa pikalomalle kreikkaan
Oulu:
Zeppelin :

crecian@crecian .fi
kirkkokatu 55
08 3111 555

zeppelin@crecian .fi
Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi
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Kesä 2017
PRAASNIEKKOJA OULUN HIIPPAKUNNASSA
KESÄKUU
OULU, PYHÄN KOLMINAISUUDEN
KATEDRAALI
pe 2.6. klo 18 hautausmaapraasniekka
Oulujoen hautausmaalla
la 3.6. klo 13 hautausmaapraasniekka
Muhoksen hautausmaalla
la 3.6. klo 16 Kiril Kozlovskyn konsertti
Oulun seurakuntasalissa
la 3.6. klo18 vigilia, metropoliitta
Panteleimon
su 4.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
helluntai, metropoliitta Panteleimon
ma 5.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä
NELLIM, PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
la 3.6. klo 18 vigilia
su 4.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
helluntai
KEMI, PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
SYNTYMÄN KIRKKO
pe 23.6. klo 18 vigilia
la 24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
juhlalounas
TORNIO, PYHIEN APOSTOLIEN
PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO
to 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
kirkkokahvit
KAJAANISTA NURMEKSEEN:
RETKI PIETARIN JA PAAVALIN
PRAASNIEKKAAN
to 29.6. klo 7.30 lähtö Kajaanin kirkolta ja
Sotkamon linja-autoasemalta klo 8.15.
Matkan hinta on 10 €/hlö. Sitovat
ilmoittautumiset on tehtävä 20.6.
mennessä sähköpostilla
reijo.marjomaa@ort.fi tai
puh. 040 848 5380
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KEVÄJÄRVI, PYHIEN MARTTYYRIEN
BORIKSEN JA GLEBIN TSASOUNA
su 23.7. klo 18 vigilia
ma 24.7. klo 9.30 vedenpyhitys,
klo 10 liturgia

ELOKUU
HEINÄKUU
TAIVALKOSKI, JALAVAN
KAUPPAKARTANON KAHVILA
ma 3.7. klo 18 ehtoopalvelus, kirkkokahvi
ja praasniekkajuhla
KUIVAJÄRVEN PROASNIEKKA
pe 7.7. klo 15 muistopalvelus Lapinsärkän
hautausmaalla
la 8.7. klo 15.30 Kalmosaareen lähtö
Vienan Lomien rannasta veneillä ja
klo 16.00 muistopalvelus Kalmosaaressa,
klo 17.00 muistopalvelus Kuikkaniemen
hautausmaalla
la 8.7. klo 18.00 ehtoopalvelus Kuivajärven
Pyhän Nikolauksen tsasounassa
su 9.7. sunnuntaina klo 10.00 liturgia
Kuivajärven Pyhän Nikolauksen
tsasouna, ristisaatto ja vedenpyhitys
klo 13.15 päiväjuhla Kuivajärven lavalla
LAPUA, PYHÄN SERAFIM
SAROVILAISEN RUKOUSHUONE
ke 19.7. klo 10 liturgia, ristisaatto,
vedenpyhitys
VAASA, PIETARSAAREN PROFEETTA
ELIAN JA HERRAN ÄIDINÄIDIN ANNAN
RUKOUSHUONE
to 20.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys
VIHANTI, JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN TSASOUNA
la 22.7. klo 12–17 avoimet ovet, klo 15
akatistos Jumalansynnyttäjälle
Konevitsan ikonin kunniaksi,
kirpputori, kahvitarjoilu

KAJAANI, KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN KIRKKO
la 5.8. klo 18 vigilia
su 6.8. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
ristisaatto
MUHOKSEN EV.LUT. KIRKKO
la 12.8. klo 12 ekumeeninen praasniekka
PYHÄN TRIFON PETSAMOLAISEN
PYHIINVAELLUS 17.–21.8.
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan
perinteinen Pyhän Trifon Petsamolaisen
pyhiinvaellus Nellimiin, Sevettiin ja
Neideniin. Linja-autokyytiin pääsee
mm. Oulusta, Rovaniemeltä ja Ivalosta.
Matkanjohtajana on isä Sergius
Colliander. Hintaan (noin 400 euroa)
sisältyy bussikuljetus, majoitukset,
ohjelmaan merkityt ateriat ja
matkanjohtajan palvelut. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset 9.6. mennessä osoitteella
pshv@ort.ﬁ tai puhelimitse 0500 314 680.
PUDASJÄRVI, KESKUSTAN
PALVELUKESKUS
su 20.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
kirkkokahvi ja praasniekkajuhla
KAJAANI, LASARI MUROMALAISEN
TSASOUNA
su 27.8. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja
ristisaatto

SYYSKUU
ÄMMÄNSAARI, PYHÄN RISTIN
RUKOUSHUONE
ti 13.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus
ke 14.9. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys

