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On aika rakentaa siltoja!

R

auha teille kaikille! Näillä sanoilla pappi siunaa kirkkokansaa toistuvasti liturgiassa. Kyse ei ole mistä tahansa sanoista, sillä juuri tällä tavoin Kristus
itse tervehti opetuslapsia heidän ollessa lukittujen ovien takana: ”Yhtäkkiä
Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” (Johannes 20:19).

Rauhalla voidaan ymmärtää monia asioita, kuten ihmisten tai kansojen välistä rau-

haa, sydämen rauhaa tai rauhaa Luojan ja luodun välillä. Rauha on välttämättömyys, olipa
kyseessä mikä tahansa rauhan merkityksistä. Liturgiassa tämä ilmenee siinä, että papin
tulee toimittaa palvelusta keskittyneesti ja rauhallisin mielin. Muuten ajatus helposti karkaa ja levoton mieli välittyy kirkkosalin puolelle. Rauhan tavoittelu koskettaa yhtä lailla
kirkkokansaa. Liturgiassa kaikille siihen osallistuville anotaan rauhaa eli keskittynyttä ja
levollista läsnäoloa.
Juuri nyt elämme rauhattomuuden aikaa. Jälleen kerran terroriteot ovat järkyttäneet
meitä. Emme ole omassa maassammekaan voineet sellaiselta välttyä. Turun kauhistuttavat tapahtumat ovat kaikkien meidän mielissämme. Vaikka emme voisikaan vaikuttaa
itse terroritekoihin, voimme pohtia suhtautumistamme niihin. Tällaisena aikana on hyvä
säilyttää rauha ja maltti. Rauhaa tarvitsemme, jotta emme lähtisi paisuttelemaan asioita.
Sellaisesta ei synny mitään hyvää. Malttia tarvitsemme, jotta osaisimme etsiä totuutta

Metropoliitta Elia ja arkkipiispa Irineos profeetta
Elian praasniekassa Kreetalla.

”vaihtoehtoisen ja valheellisen totuuden sijaan”. Malttia tarvitaan siinäkin, ettemme antaisi tunteillemme ylivaltaa.
On tärkeää ja tarpeellista, että keskustelemme tapahtuneista hirveyksistä ja niiden
synnyttämistä ajatuksista. Keskustelua tarvitaan kotona, kouluissa ja työpaikoilla. Aivan
erityisesti tulee huomioida lapset, joiden rauhaa tapahtumat ovat luonnollisesti järkyttäneet. Nyt on myös aika kuunnella eri näkemyksiä, jotta voimme rauhassa muodostaa
omamme. Siinä tarvitsemme erityisesti viisautta, jotta voimme kaikista kauheuksista
huolimatta ymmärtää, että ainoa tie eteenpäin on tie, jolla yhdessä toimimme paremman
ja turvallisemman maailman puolesta. Ilman rauhaa tämä ei voi onnistua.
Kirkossa rukoilemme meitä rakastavien ja meitä vihaavien puolesta. Rukoilemme
kaikille rauhan tahtoa ja sovinnon mieltä. Näiden rukouksien kautta ikään kuin pystymme saavuttamaan hallinnan kaikesta pahasta ja sen voimista. Rukous myös jalostaa
oman vihamme ja katkeruuden tunteemme joksikin paremmaksi. Emme voi ymmärtää
tai hyväksyä pahuutta, mutta voimme silti ektenian tutun anomuksen sanoin antaa kaiken
”Kristuksen, Jumalan haltuun”.
Tänä aikana emme tarvitse vastakkainasettelua ja muureja. Nyt on aika rakentaa siltoja, jotka yhdistävät meitä.
Oulun metropoliitta Elia
metropoliitta.elia@ort.fi
Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu
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Koti, kirkko ja koulu kasvatuskumppaneina
Mitä jokaisen vanhemman, isovanhem-

hyvinkin paljon nuorempia tai vanhempia

man ja kummin olisi hyvä tietää ortodok-

oppilaita ja opettajana saattoi toimia seu-

on järjestettävä ortodoksista uskonnon-

sisen uskonnon opetuksesta juuri nyt?

rakunnasta tuttu pappi tai kanttori.

opetusta, jos kunnassa on vähintään

Millaisia muistoja sinulla on koulun
uskonnonopetuksesta?

Perusopetuslain 13§ mukaan koulussa

Suomalaisessa yhteiskunnassa on

kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa

viime vuosikymmeninä kiinnitetty paljon

oppilasta. Siis kunnassa, ei yksittäisessä
koulussa.

Jos olet luterilaisen kirkon jäsen,

huomiota erilaisten vähemmistöjen tasa-

muistikuvat voivat olla hyvinkin hataria.

arvoiseen kohteluun. Edellä kuvatut erot

Uskonto on ehkä ollut vain yksi ”luku-

uskonnonopetuksen järjestelyissä eivät

aine” muiden joukossa – tunnilla on

ole kuitenkaan kadonneet mihinkään –

istuttu lähes samalla porukalla kuin mui-

pikemminkin päinvastoin. Nykyisin ope-

kunta, rehtoreilla on asiassa paljon vaiku-

takin aineita opiskellessa. Opetusjärjeste-

tusryhmissä saattaa olla jopa yhdeksän eri

tusvaltaa. Jos rehtori suhtautuu ortodoksi-

lyihin ei varmasti ole juuri tullut kiinni-

vuosiluokan oppilaita, vaikka mukana on

sen uskonnon opetukseen suopeasti, jär-

tettyä huomiota.

myös suomea vielä heikosti osaavia maa-

jestelyt saadaan yleensä toimimaan. On

hanmuuttajia.

kuitenkin myös rehtoreita, jotka eivät

Ortodoksisen uskonnon opetukseen

Tästä huolimatta opetus jätetään
monissa kouluissa järjestämättä.
-Vaikka opetuksen järjestäjä on

osallistuneiden muistot voivat olla hyvin-

Kaikki ortodoksioppilaat eivät saa

kin toisenlaisia. Opetusta varten piti ken-

oman uskonnon opetusta lainkaan. Tänä-

kertoo Suomen ortodoksisen kirkon kas-

ties siirtyä toiselle koululle. Uskontotun-

kin syksynä moni vanhempi on saanut

vatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov.

nit saattoivat osua päällekkäin jonkin

puhelun, jossa rehtori pyytää perhettä

Joissakin kouluissa opetus jätetään

toisen oppiaineen tuntien kanssa tai niitä

siirtämään ortodoksilapsen ”tavallisen

järjestämättä vetoamalla melko läpinäky-

reunusti useampi hyppytunti. Opetusryh-

uskonnon” opetukseen, koska ortodoksi-

viin syihin. Ortodoksisen uskonnon tun-

män saattoi muodostaa vain yksi oppilas.

sen uskonnon opetuksen järjestäminen

nit on esimerkiksi ”unohdettu” koulun

Toisaalta samassa ryhmässä saattoi olla

on koululle ”vaikeaa”.

lukujärjestyksiä suunniteltaessa ja kun

Ykkösluokkalaisen
kirjaksi AKSIOS 1

Onni ja Anni
oman uskonnon tunnilla

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa siirryttiin tänä syksynä noudattamaan uutta

yksinkertaisesti halua noudattaa lakia,

O

nni ja Anni
ovat tulleet oman
uskonnon tunnille.
Samalla tunnilla on
oppilaita monilta
muiltakin luokilta.
He kaikki kuuluvat
ortodoksiseen
kirkkoon.
Luokassa oppilaat
näkevät ikonin.

opetussuunnitelmaa. Uuden suunnitelman mukaisen oppikirjasarjan ensimmäinen osa, AKSIOS 1 ilmestyy syyskuussa.

Tunnilla Onni ja Anni oppivat ikoneista ja muista
ortodoksiseen uskontoon kuuluvista asioista. Myöhemmin
Onni ja Anni tutustuvat muihin uskontoihin. He kuulevat
myös siitä, että kaikilla ei ole uskontoa.

Yliopiston lehtori Risto Aikosen ja professori Sari Havu-Nuutisen kirjoittama ja
Anja Reposen värikkäästi kuvittama kirja

Perheiden uskonto ei ole kaikilla samanlainen. Osalle
uskonto on tärkeä. Kaikille uskonnolla ei ole merkitystä.
Tässä ovat Onni ja Anni.
He kertovat sinulle oman uskontosi monista tavoista ja asioista.
8

ei tule automaattisesti kaikkien oppilaiden
oppikirjaksi, sillä opettajat saavat valita
opetusmateriaalinsa itse. Jos AKSIOS 1
kurkistaa koululaukusta, siihen kannattaa

Kirjan voi hankkia myös itse

tarttua ja keskustella lapsen kanssa

kodin uskontokasvatuksen tueksi.

yhdessä uskontotunneilla opitusta ja siitä,

Kirjaa saa Opetushallituksen verk-

miten se liittyy oman perheen elämään.

kokaupasta osoitteesta www.oph.fi.
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niitä yritetään sovittaa niihin elokuun

yhteiset osiot voidaan opettaa yhdessä.

esiin oppilaiden kautta. Oppilaiden odo-

alussa, palapeliä ei enää saadakaan toimi-

Ortodoksisen uskonnon ja evankelislute-

tetaan siis toimivan tunneilla oman

maan. On myös tapauksia, joissa orto-

rilaisen uskonnon opetussisällöissä ei ole

uskontonsa asiantuntijana. Tämä asettaa

doksisen uskonnon opettajaa aletaan etsiä

montaa prosenttia tällaista yhteistä

vähemmistöryhmiin kuuluvat oppilaat

vasta syyskuussa. Kun opettajaa ei sitten

ainesta. Siksi esimerkiksi Etelä-Suomen

eriarvoiseen asemaan ja on selkeästi vas-

löydykään, opetus jätetään järjestämättä.

aluehallintovirasto linjasi äskettäin, ettei

toin tasa-arvolakia, toteaa Okulov.

Rehtori voi myös antaa ortodoksisen
uskonnon tunnit epäpätevälle opettajalle

erään kunnan yhteisopetus ole lain

Uskonnon opetukseen liittyvistä kan-

mukaista.

teluista onkin tullut osa kasvatusasiain

tai siirtyä koulussa niin sanottuun yhteis-

Yhteisopetusta puolustetaan halulla

opetukseen, jossa kaikkia eri katsomusai-

tarjota kaikille eri katsomuksia edustaville

neiden oppilaita opetetaan yhdessä,

oppilaille tietoa myös muista katsomuk-

den vanhemmat, yksittäiset opettajat että

yhden opettajan voimin.

sista. Muihin uskontoihin tutustuminen

Suomen ortodoksinen kirkko. Yleensä

on kuitenkin kirjattu osaksi myös orto-

kantelu tehdään Aluehallintovirastoon,

vitsaus. Tapauksia on jo useita eri puo-

doksisen uskonnon opetussuunnitelmaa,

mutta olemme kannelleet myös suoraan

lelta maata ja pelkään, että niitä tulee

vuosiluokille 6–9. Sitä varten ei tarvita

apulaisoikeusasiamiehelle. Nytkin on

vielä lisää, vaikka opetusta valvovat Alue-

yhteisopetusta.

vireillä useita kanteluja – esimerkiksi

-Tämä yhteisopetus on viime vuosien

hallintovirastot ovat jo linjanneet, että

-Yhteisopetuksen suurin ongelma on

koordinaattorin arkea.
-Kanteluita ovat tehneet sekä oppilai-

Länsi-Suomen Aluehallintovirastosta

tällainen opetus on lain vastaista. Kou-

siinä, että näissä ryhmissä vähemmistöus-

odotamme ratkaisua kanteluun, joka

luilla on suuri valta siihen, miten he jär-

kontojen näkökulma on ajateltu tuoda

koski yli 20 oppilaan opetuksen yhdys-

jestävät opetuksen. Opetushallituksen

ryhmiä.

ohjeen mukaan kuitenkin vain

Oman uskonnon opetukseen liittyvissä asioissa ortodoksit ovat samassa
veneessä monien muiden vähemmis-

1.

töryhmien edustajien kanssa. Yhteistyötä tehdään monella rintamalla.
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Sirpa Okulov kuuluu nykyisin esimerkiksi Uskot-foorumin uskonnonopetusjaostoon.
-Olemme käyneet asiamme
kanssa Opetusministeriössä
saakka ja mitä korkeampien
päättäjien kanssa puhutaan, sitä
helpompaa yhteisymmärryksen
löytäminen on. Siitä huoli-
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matta kuntien ja yksittäisten
koulujen käytännön ratkaisuihin tuntuu olevan turhauttavan vaikeaa puuttua.
Vielä vaikeampaa puuttuminen on vanhemman
näkökulmasta. Okulov
rohkaisee kuitenkin vanhempia sitkeyteen.
-Kyllä sen oman
uskonnon opetuksen
7

kysellä aktiivisesti,

en

ja Repon

ios 1 / An

Aks
Kuvitus:

perään kannattaa
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vaikka rehtori kuinka yrittäisi kertoa, että
sitä ei ole tarjolla. Kyseessä on lakiin kir-

malla. Vanhemmilla on vaikutusvaltaa.

Oman uskonnon opetuksen plussat
ja miinukset kriparilaisten silmin

Eräskin isä tuohtui lastensa lukuisista

(kysely Puroniemen kristinoppileirillä kesällä 2017)

jattu oikeus, jota ei voi ottaa lapselta pois
esimerkiksi taloudellisiin syihin vetoa-

hyppytunneista. Hän otti yhteyttä tasaarvovaltuutettuun ja asia järjestyi.
Vanhempien on silti syytä kiinnittää
huomiota myös omaan rooliinsa lapsen
uskonnollisina kasvattajina. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
mukaan ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä.
Koulu ei voi kuitenkaan tehdä lapsesta
aktiivista ortodoksia, jos kirkon jäsenyyteen liittyvät elementit eivät ole muuten
läsnä lapsen elämässä.
Kasvatustehtävää vaikeuttaa se, että
vain noin prosentti ortodoksiseen kirkkoon kuuluvista lapsista elää kokonaan
ortodoksisessa perheessä. Maahanmuut-

+ oma opetus on hyvä asia
+ Kuopiossa rento ilmapiiri
+ tunneilla keskustellaan

+ motivoivat opettajat
+ tunnilla laulettiin, kun oltiin
alakoulussa

enemmän kuin kirjoitetaan

+ läksyjä ei tule usein
+ ET ryhmän kanssa on pidetty
+
+
+
+
+
+
+
+
+

yhteisiä tunteja
ryhmät aika pieniä
rento ilmapiiri
opettajat hyviä
arvostelu rentoa
opetus tehokasta
monipuolista
pääsiäiskirkko
monipuoliset oppimistavat
oppilaat pystyvät vaikuttamaan
tunnin ohjelmaan

tajaperheiden kasvattajaroolia heikentää

- tuntien ajankohdat joskus
huonoja

- luterilaisen jumalanpalveluksen
ajaksi ei korvaavaa ohjelmaa

- hyppytunteja
- pienessä ryhmässä joutuu

vastaamaan useasti sama oppilas

- liikaa vihkoon kirjoittamista
- tunnit eri aikaan kuin muilla
- jollakin huono, ei ortodoksinen
opettaja

puolestaan se, että monet vanhemmat
eivät ole itsekään saaneet opetusta. Lisäksi
Suomessa on perinne, jonka mukaan
koulu hoitaa uskonnon opetuksen tiedol-

enemmän vastuuta lasten ja nuorten kir-

dän on pyrittävä jatkossa vastaamaan

lisen puolen. Näitä asioita pohdittaessa

kollisesta kasvatuksesta. Vanhemmat,

entistä paremmin.

tullaan myös kysymykseen siitä, miten

isovanhemmat ja kummit kaipaavat tukea

kirkko ja seurakunnat voisivat kantaa

kasvatustyöhönsä ja siihen huutoon mei-

Maria Hattunen

Innovaatioita Suomesta!
Monien mielestä suomalainen peruskoulu

ja melko hämmentävän hienoa, kun sitä

tämä ja käyttämä. Ja siltI meitä arveluttaa:

on ylivertainen tai ainakin yliveto. Sen

ajattelee. Oikeastaan se on ihmeellistä!

olisiko ulkomainen – kenties ruotsalainen

parhaita puolia ovat ilmaisuus, yhdenver-

Kuvittelepa, että muuttaisit Moldovaan tai

– malli sittenkin parempi?

taisuus ja korkealaatuinen opetus, josta

Malediiveille ja saisit siellä opiskella

taas on kiiittäminen opettajankoulutusta

peruskoulussa suomea ja omaa uskonto-

välttämätöntäkin. Joskus sitä kuitenkin

– toinen koulutuspolkumme menestysta-

asi. Kun asian esittää näin, sen erityisyys

toivoisi, että osaisimme olla itsestämme

rina! Miinukseksi mainitaan yksipäistämi-

kirkastuu. Eihän missään muualla tällaista

ylpeitä kun siihen on aihetta. Se sopisi

nen, joka estää suuria lahjakkuuksia nou-

mahdollisuutta ole!

hyvin Suomi100-teemaan.

semasta massasta ja lannistaa yrittäjyyden.
Suomen perusopetuslain kulmakiviä

Sisäinen kritiikki on tietysti tärkeää,

Monet tahtoisivat lakkauttaa nykymuotoisen uskonnonopetuksen kouluissa.

Maura Ihatsu

ovat aina olleet tasa-arvo ja yhdenvertai-

Pohdin joskus, voisiko tässä olla yksi esi-

suus. Moikulttuurisuus taas on päivän

merkki suomalaisten myyttisen huonosta

Kirjoittaja on Hämeenlinnan

sana. Jokaisella Suomessa asuvalla on

itsetunnosta? Sillä tässä meillä on jotakin

kaupungin ortodoksisen uskonnon

oikeus opiskella omaa uskontoa ja omaa

ainutlaatuista: ehta suomalainen keksintö,

opettaja

äidinkieltä. Tämä on täysin ainutlaatuista

Suomessa ja suomalaisten keksimä, kehit-
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Kuva: Martinus Markoff

1 сентября – день церковного
новолетия и творения всех
видимых и невидимых
1 сентября Святая Церковь празднует

говорится о Триипостасной Троице.

снисхождение Духа Святого,

начало нового церковного лета или

Бог-Отец ниспосылает Духа Святого,

Боговоплощение. Церковный год почти

индикта. Само слово индикт или

«помазывает» Сына Божия,

исключительно сосредоточен на

индиктион переводится с латинского

божественно освящает и посылает на

второй и третьей частях Никейского

как «постановление», «объявление».

служение роду человеческому. Мы

Символа веры, на откровении Бога во

Первого сентября 312 г. император

помним, что призваны приносить

Христе и третьей ипостаси

Константин Великий одержал победу

благодарение Господу и праздновать

Живоначальной Троицы - Святом

над Максентием, после чего, особым

«лето Господне приятно».

Духе. Дабы не умалить веру в Бога как

постановлением, христианам была

В церковных песнопениях

Творца, Святейшим патриархом и было

дарована полная свобода исповедовать

новолетия Святая Церковь молит ”всех

предложено связать начало и конец

свою веру. Кроме этого, 1 сентября

видимых и невидимых Создателя и

церковного года с первой ипостасью

было днём рождения святого

Зиждителя» благословить «венец лета»,

Святой Троицы Богом Отцом.

равноапостольного императора

«подать земли благоплодие,

Константина Великого.

благорастворены воздухи даровать» и

церковного новолетия и Творения,

1 сентября, когда иудеи

Да поможет нам, сей праздник

«благословить входы и исходы». В 1989

вернуться к должному отношению с

праздновали новое лето (название

году Святейший Патриарх Вселенский

Творцом, воздать Господу достойную

праздника на иврите Рош Ашана -

Димитрий I (Первый) предложил

хвалу за Его благодеяния, следуя

 הָנָּׁשַה ׁשאֹרозначает букв. «голова года»),

вновь восстановить ветхозаветное

примеру наших патриархов. Воздадим

Церковь вспоминает проповедь

значение этого дня как празднования

благодарение за все милости Божии,

Господа в Назаретской синагоге. Он,

посвященного дню сотворения мира.

дабы умножить вверенные нам

открыл Священное Писание и

Этим установлением Святейший

таланты и войти в вечную радость

прочитал слова пророка Исаии: «Дух

Вселенский Патриарх открыл в

Господа своего с победной хвалой:

Господень на мне, ибо Он помазал

годичном круге все полноту структуры

«Аллилуйя». Аминь.

Меня ... возвестить лето милости

Символа Веры. Ведь важнейшими

Господней (Лк 4, 18, Ис 61, 1 - 2). Этим

праздниками христианского календаря

отрывком открывается начало нового

считаются те, которые отмечают

периода служения Мессии или Христа

проявление силы Божией во Христе

настоятель Свято-Никольского

и пришествия Его Царства. В нем нам

Иисусе: Распятие и Воскресение,

прихода Вааса

Андрей Сычёв,
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Tervetuloa kirkkoon
Historia, jopa aivan lähihistoria, on osoit-

mamme asiat käytäntöön, muuttaa ne

tanut miten kirkon ja valtion suhteet voi-

aidoiksi teoiksi, asenteiksi ja eleiksi. Jos

vat olla hankalia. Kirkko kun ei kuulu

emme kykene elämään liturgiaa todeksi,

yksinään yhdellekään valtiolle. Apostoli

missä määrin voimme väittää että Kristus

Paavalin mukaan Kristuksessa ei ole juu-

on elämässämme elävänä läsnä?

talaista, ei kreikkalaista, ei miestä eikä

Jos olemme rehellisiä, näemme itses-

naista, ei orjaa eikä vapaata ihmistä. Kui-

sämme merkkejä nationalismista. Kukaan

tenkin kokemuksemme kertoo toista.

ei ole siitä täysin vapaa. Ja nationalismin

Mielikuvissamme on olemassa rajattu

kohdalla on erityisesti muistettava, että

”Suomen ortodoksinen kirkko”, ”Kreikan

vaikka synnit ovat henkilökohtaisia, niin

ortodoksinen kirkko” ja niin edelleen.

ne saavat myös yhteisöllisen luonteen.

Nämä mielikuvat elävät valitettavasti vah-

Samalla liturginen elämä on paikka, jossa

vimpina niin sanotussa diasporassa, kuten

kristittyinä voimme haastaa nationalis-

kotimaassani Yhdysvalloissa sekä Rans-

min ideologian. Mutta miten tämä tapah-

kassa ja Iso-Britanniassa.

tuu käytännössä, etenkin kun liturginen

On selvää, että ei ole tiukasti ottaen

traditiomme on 1500 vuotta vanha ja sitä

olemassa ”Suomen” tai ”Venäjän” omaa

ympäröi muuttumattomuuden ja ajatto-

ortodoksista kirkkoa. Kirkko ei saa nime-

muuden henki?

ään kansallisuuksien mukaan; korkein-

Nationalismi on vieraanvaraisuuden

taan kirkko voidaan paikallistaa sen alu-

vastainen ideologia. Se sysää pois autta-

een mukaan jolla se elää. Niinpä ei ole

maan ja tervehtimään tulleen käden. Sen

olemassa ”suomalaista ortodoksista kirk-

viesti ”sinä et ole tervetullut” ei tule sano-

koa”, vaan ”Suomen ortodoksinen kirkko”.

tuksi useinkaan suoraan, vaan saa hah-

Nationalismin nousun myötä orto-

monsa arkisten pienten eleiden ja sanojen

doksit itse ovat liian usein sallineet jaotte-

kautta. Usein suomalaisten piirteeksi mai-

lun kirkon jäseniin tai ei-jäseniin kansal-

nittu vetäytyväisyys voidaan tulkita kirk-

lisuuden perusteella. Vuoden 1872

koon astuvan ulkopuolisen taholta halut-

konsiili Konstantinopolissa tuomitsi

tomuudeksi toivottaa tulija tervetulleeksi.

kyseisen käytännön (eli ns. etnofyletis-

Asian korjaaminen ei vaadi muutoksia

min). Vaikka teoriassa fyletismi kiellettiin,

liturgisiin teksteihin, eikä tervetulleeksi

turgiaan. Näitä tervehdyksiä voitaisiin

se eli ja elää yhä käytännössä. Kristus ei

toivottamista voida sälyttää vain papin tai

ajatella palvelutehtävinä. Ensimmäiseksi

kutsu meitä mukautumaan kansalliseen

diakonin harteille. Erityisen tärkeä asia

ehdottaisin ihmisen kohtaamista jo temp-

identiteettiin, vaan häneen Itseensä, joka

on niiden kohdalla jotka uskaltautuvat

pelin ovella, toiseksi ehtoollisesta osallis-

yhdisti taivaan ja maan.

kirkon kynnyksen yli ensimmäistä kertaa.

tumisen jälkeen ja kolmanneksi kirkko-

Oman aikamme pakolaiskysymykset,

On muistettava, että liturgiassa palvellaan

kahveilla.

nationalismi ja vihamielisyydet ja epäluu-

sellaista Jumalaa, joka on sanonut toivot-

lot muukalaisia kohtaan pakottavat mei-

tavansa ne tervetulleiksi taivasten valta-

mielikuvan kotimaani ”aggressiivisesta

dät kohtaamaan tämän kysymyksen

kuntaan, jotka ovat ottaneet muukalaiset

vieraanvaraisuudesta”. Eikö kirkossa kui-

uudelleen ja kysymään abstraktien määri-

ja vieraat tykönsä – Jumalaa, joka on

tenkin pitäisi tuttujen ohessa juuri terveh-

telmien sijaan mitä me itse teemme kirk-

pelastanut maailman ja hävittänyt kuole-

tiä ensikertalaisia, vaikkapa perheellisiä

kona ja kirkon jäseninä. Ortodokseina

man. Liturgiamme on hänen elämänsä

jotka astuvat kirkkoon tai niitä jotka ovat

ensimmäinen konkreettinen asia liittyy

liturgiaa.

tulleet juuri tähän kirkkoon oltuaan mat-

luonnollisesti liturgiseen elämään. Kes-

Kolme käytännön asiaa nousee mie-

Tunnen amerikkalaisena suomalaisen

koilla tai poissa. Myös tulijan äidinkielen

keisenä kysymyksenä onkin miten siirtää

leen ajateltaessa miten käytännössä toi-

huomioiminen palveluksessa on tapa toi-

liturgiassa todistamamme ja vahvista-

vottaa ihminen tervetulleeksi sunnuntaili-

vottaa tervetulleeksi.
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Ehtoollisen jälkeinen toisten tervehtiminen kuuluu kaikille seurakuntalaisille,
ei vain papistolle. Samoin olisi myös litur-

jos ajattelisimmekin tervehtivämme

tyneiden kanssa ja julisti yhteyttä, paran-

meille tuntemattomia ihmisiä?

tumista ja vapautusta oman aikansa

Tavallaan asia korostuu kirkkokah-

tapoja ja vallanpitäjiä vastaan. Missä me

giassa aiemmin tapahtuvan niin sanotun

veilla, joita puoliksi vitsaillen kutsutaan

kuulemme tuon kutsun ja miten vas-

rauhansuudelman kanssa, vaikka nyky-

joskus kahvihetken liturgiaksi. Vieras ja

taamme siihen?

käytäntö rajoittaakin sen usein vain

muukalainen erottuvat kirkkokahveilla

papiston keskinäiseksi tervehdykseksi.

entistä räikeämmin, kenties johtuen kah-

Varhaiset kristityt eivät liene pitäneet

vihetken sosiaalisesti jumalanpalveluk-

suudelmaa vain tervehdyksenä, vaan

sesta poikkeavasta tilanteesta, jolta puut-

yhteisen rukouksensa sinettinä. Terveh-

tuu liturginen ”suojakuori”.

Grant White asuu Turussa ja

dys on kirkon ymmärryksessä samaistu-

Kutsumattomana on vaikea lähestyä täyttä

opettaa liturgista teologiaa Pyhän

nut Kristuksen Pyhän Hengen antami-

pöytää, ja helposti vieraalle jää vain tyhjän

Vladimirin seminaarissa New

seen opetuslapsille.

tuolin paikka sivupöydästä.

Yorkissa. Hän kuuluu Filantropian

Valitettavasti ehtoollisen jälkeinenkin

Ortodokseina meidät on voideltu

suudelma on typistynyt annettavaksi vain

Kristuksen tapaan profeetalliseen tehtä-

lähimmäisille tai lähellä seisoville. Entä

vään. Kristus itse istui aterioimassa syrjäy-

Grant White

hallitukseen.
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Rististä,
”Mikä toi on?” kysyy 6-vuotias lastenleiriläinen silmät ympyriäisinä ja osoittaa ristiä
ja siihen kuvattua ristiinnaulittua. ”Siinä

Kaikkia suojaava äiti

on Jeesus.” ”Miksi sillä on punaista käsissä

Lokakuun ensimmäisenä päivänä ortodoksinen kirkko juhlii Juma-

sen piti kuolla?” tyttö kysyy melkein suut-

lansynnyttäjän suojeluksen eli Pokrovan juhlaa. Tämä ei varsinaises-

tuneena.

ja jaloissa?” ”Jeesusta on satutettu ja siinä
on verta. Jeesus kuoli ristillä.” ”Minkä takia

ti kuulu Neitsyt Marian suurien juhlien joukkoon, mutta erityisesti

Papin tekee mieli kiirehtiä parin sivun

venäläisessä perinteessä sitä vietetään suurin juhlamenoin. Varsi-

yli, tyhjän haudan äärelle: No, mitä tapah-

nainen juhla liittyy Konstantinopolin Blakhernain kirkossa 900-lu-

tuikaan pääsiäisenä Jeesuksen kuoleman

vulla tapahtuneeseen ihmeeseen. Tämä kirkko oli toinen merkit-

jälkeen? Mitä me juhlimme pääsiäisenä?

tävistä Bysantin pääkaupungin Jumalansynnyttäjälle omistetuista

”Jeesuksen kuolemaa?” No kuolemaa

pyhäköistä, ja siellä säilytettiin hänen huntuaan, joka myöhemmin

muistetaan kyllä, mutta mikä on se pääsi-

katosi. Tänä päivänä ainoa Jumalansynnyttäjän tunnettu reliikki on

äisen iloinen asia? ”Jeesus nousi kuol-

hänen vyönsä kappale, jota Bysantissa säilytettiin Konstantinopolin

leista!”

Khalkoprateian kirkossa. Nykyään tämä on Athosvuoren Vatopedin

Tätä kirjoittaessani kouluissa ja päivä-

luostarin merkittävin pyhäinjäännös.

kodeissa keskustellaan lasten kanssa Suo-

900-luvulla siis lokakuun ensimmäisenä päivänä slaavilaissyn-

men ensimmäisestä terrori-iskusta. Päivä-

tyinen Kristuksen tähden houkka Andreas näki kirkossa näyn, jossa

kodeissa? Tänä aikana saduissa ei saa enää

Jumalansynnyttäjä pyhien ja enkeleiden saattamana rukoili kirkossa

olla lapsia syöviä noitia tai muuta pelotta-

ja levitti huntunsa koko kansan päälle. Tämä oli kuvaus siitä, että

vaa, mutta tosielämän kauhujen virtaa-

Jumalansynnyttäjä suojelee koko kansaansa. Neitsyt Mariaa pidet-

mista kuvina ja sanoina lasten tietoisuu-

tiinkin koko Konstantinopolin tärkeimpänä suojelijana.

teen ei kyetä estämään.

Kreikassa Jumalansynnyttäjää pidetään koko kansan suojeli-

Siis papinkin on pystyttävä parem-

jana, ja siksi myös kansallispäiviin liitetään Neitsyt Marian juhla.

paan. Takaisin ristiinnaulitun äärelle.

Varsinainen kansallispäivä on 25. maaliskuuta, siis ilosanoman juh-

”Minkä takia Jeesuksen piti kuolla?”

lana, koska tuona päivänä vuonna 1821 alkoi Kreikan itsenäisyysso-

Monet ihmiset vihasivat Jeesusta ja halusi-

ta. Pokrova on sen sijaan siirretty perinteiseltä päivältään lokakuun

vat päästä hänestä eroon. He yllyttivät

28. päivään, jolloin Kreikassa vietetään toiseen maailmaansotaan

myös muita vihaamaan häntä ja valehteli-

liittyvää toista kansallispäivää. Vuonna 1940 Mussolinin Italia an-

vat hänestä kaikenlaista ja puhuivat pahaa.

toi Kreikalle ultimatumin ja vaati maan antautumista. Kreikkalaiset

”Minkä takia ne vihasi Jeesusta?” No aina-

eivät taipuneet Italian vaatimuksiin ja onnistuivat torjumaan tästä

kin he pelkäsivät. He olivat itse tehneet

seuranneen italialaishyökkäyksen. Tämä oli ensimmäinen merkit-

paljon pahaa ja olleet epärehellisiä ja

tävä akselivaltojen tappio toisessa maailmansodassa.

valehdelleet. Jeesus paljasti, että he olivat
valehtelijoita. He halusivat piilottaa omat

synnyttäjä koskaan hylkää uskovaa kansaansa, vaan on aina kirkon

väärät tekonsa, ja siksi he halusivat vaien-

vahvimpana esirukoilijana Poikansa edessä. Meillä Athosvuorella

taa Jeesuksen.

tämä on jokapäiväistä todellisuutta. Valtaosin protestanttisessa Suomessa Pokrova on hyvänä muistuttajana siitä, ettei Jumalansynnyttäjä hylkää Suomenkaan kansaa tai kirkkoa, jos hänen apuansa ja
suojelustaan pyydetään. Neitsyt on koko maailman Äiti.
Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen
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Taustan kuva: Tuomas Kallonen

Pokrovan juhla muistuttaa kaikkia uskovia siitä, ettei Jumalan-

”Mikseivät hyvät ihmiset sitten puolustaneet Jeesusta?” Niillä pahoilla ihmisillä oli paljon valtaa. He olivat ihmisten
johtajia, joita kuunneltiin. He saivat muut
vakuuttumaan, että Jeesus oli syyllinen
vakavaan rikokseen. Kyllä Jeesuksellakin

niin että aikuinenkin ymmärtää
oli puolustajia, varsinkin omat opetuslap-

ollut mikä tahansa ihminen vaan Jumalan

minullekin?” Ei Jumala ole mikään tai-

set. He tunsivat Jeesuksen paremmin kuin

Poika. Hän oli Jumalan lähettämä ja toimi

kuri, joka haluaa vakuuttaa meidät tai-

muut ja tiesivät että hän oli syytön. Mutta

loppuun asti Jumalan tahdon mukaan.

doistaan ihmeellisillä tempuilla. Hän kut-

Jeesus kielsi opetuslapsia vastustamasta

”No kannattiko se, jos se kerran tapet-

suu meitä varovasti ja hiljaisesti, että ei

pahoja ihmisiä. ”Miksi kielsi? Eikö se

tiin?!” Niin, kun katsoo ristiinnaulittua

säikyttäisi meitä. ”Millä tavalla kutsuu?”

tiennyt, että ne haluavat tappaa hänet?”

Jeesusta, voi näyttää siltä että ei kannatta-

No vaikka pysäyttämällä sinut tähän ris-

Tiesi kyllä, mutta Jeesus myös tiesi, että

nut. Monet ajattelivat silloin niin, ja edel-

tinsä äärelle ihmettelemään ja kyselemään.

hänen täytyy kuolla ristillä. Se oli Jumalan

leen moni ajattelee. Mutta kristityt ajatte-

tahto. ”Mitä? Miksi Jumala oli pahojen

levat ja uskovat eri tavalla. ”Ai miten

Miksi Jumala tahtoi sellaista pahaa asiaa?

ihmisten puolella?”

niin?” Kristityt saivat kokea, miten Jeesus

Ja miksi ristejä pitää laittaa joka paikkaan

Jumala ei ole pahojen ihmisten puo-

Minusta risti on kauhea ja pelottava.

voitti kuoleman. Hän nousi kuolleista

muistuttamaan kauheuksista.” Jumala ei

lella. Mutta Jumala ei halua myöskään

kolmantena päivänä ja ilmestyi opetus-

tahdo mitään pahaa. Mutta maailmassa

tuhota pahoja ihmisiä, vaan yrittää saada

lapsille monia kertoja. Hän myös lupasi

on paljon pahuutta, koska ihmiset eivät

heidät muuttamaan mielensä ja tulemaan

olla opetuslasten kanssa maailman lop-

ole halunneet elää Jumalan tahdon

paremmiksi. Siksi hän ei vastaa heidän

puun asti.

mukaan. Maailmassa on paljon vihaa, ja

vihaansa vihalla. Eikä hän vastaa väkival-

”En ymmärrä!” Sitä onkin vaikea

taan väkivallalla. Sen sijaan Jumala vastaa

ymmärtää, ja vaikea selittää. Se pitää itse

Risti kyllä muistuttaa siitäkin. Mutta

pahaan hyvällä, ja yrittää rakkaudella

kokea. Opetuslapset kohtasivat Jeesuksen,

samalla se muistuttaa meitä maailman

voittaa ihmisiä hyvän puolelle. Jeesus ei

joka oli noussut kuolleista. Heidän

ihmeellisimmästä ja ihanimmasta asiasta.

surunsa ja masennuksensa ja pelkonsa

”Ai mistä?” Siitä, että Jumala rakastaa

muuttui valtavaksi iloksi. He eivät pelän-

meitä aivan valtavasti. Ja on antanut kaik-

neet enää mitään, vaan lähtivät kaikkialle

kein kalleimpansa, oman ainoan Poi-

maailmaan kertomaan kokemastaan

kansa, että saisi pelastettua meidät omalle

ihmeestä. Ja nekin, jotka eivät itse olleet

puolelleen, hyvän ja rakkauden puolelle.

nähneet ylösnoussutta Jeesusta, saivat

Risti muistuttaa myös siitä, miten Jumala

kokea hänen elävän. ”Millä tavalla koki-

on Jeesuksessa voittanut kuoleman ja

vat?” No, mekään emme voi nähdä Jee-

kaikki pahan voimat.

Kuva: Tuomas Kallonen

susta omilla silmillämme, niin kuin ope-

ihmiset satuttavat toisiaan sanoin ja teoin.

Aina kun näet ristin tai puet kaularis-

tuslapset näkivät. Mutta me voimme

tin kaulaan tai teet ristinmerkin yllesi,

kokea Jeesuksen elävän ja vaikuttavan kir-

muistat että Jumala rakastaa juuri sinua.

kossa: kun rukoilemme yksin tai yhdessä,

Jumala on voimakkaampi kuin mikään

kun kuulemme pyhiä kirjoituksia, kun

paha maailmassa, ja niin olet sinäkin, kun

osallistumme kirkon pyhistä toimituk-

uskot Jumalaan, turvaudut hänen

sista, erityisesti ehtoollisesta, Jeesus on

apuunsa ja pyrit noudattamaan hänen

meidän keskellämme ja vaikuttaa meissä!

tahtoaan.

Entä jos minä en usko, kun en voi
nähdä?” Yksi Jeesuksen opetuslapsista,

Tuomas Kallonen

Tuomas, sanoi juuri niin: ”Jos en saa omin
silmin nähdä ja omin käsin koskettaa,
minä en usko!” Epäily on ihan luonnol-

Kirjoittaja on Taipaleen

lista ja sallittua. Uskomiseen voi saada

seurakunnan nuorisotyön pastori

Jumalalta apua, jos sitä pyytää. Apostoli
Tuomaskin uskoi lopulta, kun Jeesus
ilmestyi hänelle. ”Voisiko Jumala ilmestyä

Kuvat: Studenican luostari, Serbia
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Karjalan valistajien valo
Vuonna 1957 kirkkokalenteriin lisätty Karjalan valistajien juhla on yleismaailmallisen kirkon
paikallinen juhla. Tänä vuonna juhlaa vietetään lauantaina 4. marraskuuta.
.
Useimmat suomalaiset ortodoksit tunte-

1600-luvulla elänyt japanilainen

vat Valamon pyhittäjäisät. Toiset matkus-

runoilija Bashō kirjoitti, että ihmisen ei

veessa. Nykyisen suomalaisen Synaksario-

tavat pohjoiseen Trifonin pyhiinvaelluk-

pidä etsiä suurmiesten jalanjälkiä, vaan

nin edeltäjässä Pyhä Muisto -kirjassa

selle ja toiset hakeutuvat puolestaan

etsiä samaa mitä hekin etsivät. Kirkon

korostetaan miten Karjalan valistajien

Konevitsan saarelle, pyhittäjä Arsenin

traditiossa etsintä on tavallaan päättynyt:

juhla nimenomaan heidän yhteisenä juh-

kilvoittelukentälle. Karjalan valistajia on

Jumala itse etsi ihmisen, tuli ihmiseksi ja

lanaan osoittaa yhteyttämme ”alkukatoli-

kuitenkin lukumäärältään kymmeniä

elää pyhissään. Pyhät eivät ole vain henki-

seen apostoliseen kirkkoon – Kristus-vii-

enemmän. Karjalan valistajiin lukeutuu

lökohtaisen uskon esimerkkejä, vaan kat-

nipuuhun.” Samana päivänä Suomessa

luostarikilvoittelijoita, marttyyreja ja

keamattoman todistajaketjun hehkuvia

vietetään pyhäinpäivää eli pyhien miesten

ainakin yksi Kristuksen tähden houkka.

liitoksia alkukirkosta lähtien.

päivää, jonka nimessä on kaikuja alkukir-

kirkollisen elämännäyn ja yhteyden kat-

Perimätieto kertoo myös apostoli Andre-

Samalla tutustuminen Karjalan pyhit-

aksen matkanneen saarnanneen nykyisen

täjien ja valistajien vaiheisiin osoittaa, että

Venäjän alueella.

Kristuksen löytäminen ei ole pääte-, vaan

yhteyttä ja valoa on mahdollista seurata

Historialliset todisteet joidenkin

kollisesta yhteydestä.
Tätä ajasta ja paikasta riippumatonta

alkupiste. Useimmat valistajista olivat

tässä ja nyt. Karjalan valistajat eivät ole

pyhien kohdalla voivat olla ohuita. Osasta

ankaria askeetteja ja oli yleistä, että hei-

vain tietyn paikkakuntien omaisuutta tai

toki tiedetään myös historiallisesti paljon.

dän kilvoituksensa oli yksinäistä, erakko-

Karjalaan sidottuja, vaan maailmanlaajui-

Pyhien kunnioittamisen teologinen

lassa tai luostareissa elämistä. Heidän

sen kirkon paikallisuutta. Pyhien yhteys

sisältö on kuitenkin toisaalla kuin elämä-

lähetystehtävänsä tapahtui useimmiten

on myös tapa ajatella omaa uskoa myön-

kertojen historiallisessa tarkkuudessa.

maailmalta piilossa, ja monia heistä alet-

teisesti osana kokonaisuutta.

Niiden merkitys on samantapainen kuin

tiin kunnioittaa yksinkertaisesti pyhinä

Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä

ilman virallista pyhäksi julistamista.

ajatella, että ihminen ei olekaan itse vält-

luvussa kerrotulla Jeesuksen sukuluette-

Pyhien elämäkertojen toistuva elementti

tämättä paras oman uskonsa asiantuntija.

lolla. Tarkoituksena on osoittaa miten

on pintapuolisesti katsoen niiden kerron-

Saatamme kavahtaa ajatusta, että uskoni

Kristus ja kirkko elävät historiassa, eivät

nallinen muoto, mutta sisällöllisesti niistä

olisi minusta riippumattomasti muotoiltu

sen ulkopuolella. Pyhä tai pyhät eivät siis

nousee esiin katumuksen, kilvoituksen ja

tai rukoiltu. Kirkollinen usko juhlistaa

ole vain toismaailmallisia käsitteitä, vaan

Kristuksen valkeuden hehku.

pyhien kokemusta ei niinkään kunkin

ne elävät aineellisen, historiallisen ja
nykyisen maailman keskellä.

Toisaalta pyhittäjien elämät kertovat

Kenties tänä päivänä on vieraampaa

omina uskonsankaritöinä, vaan uskona,

myös pyhien vahvasta sosiaalisesta merki-

johon liitytään ja jota vaalitaan kirkon

tyksestä. Rukouselämä ja mietiskely eivät

yhteisenä omaisuutena. Kirkon usko

tavat, että jumalankaltaisuuteen kasvami-

olleet teoriaa, jota pyhät sovelsivat käytän-

myös vapauttaa oman uskonelämän yli-

nen on mahdollista milloin tahansa ja

töön. Köyhien, sairaiden ja maailmallisten

korostamisesta ja suuntaa kilvoittelijoiden

missä tahansa olosuhteissa.

asioiden halveksunta olivat paitsi Kristuk-

tapaan voimavarat toisten palveluun.

sen käskyjen toteuttamista, niin myös

Pyhien kokemukseen turvautuminen

oittamisensa nojaakin pikemminkin

kieltäytymistä toimettomuudesta ja anke-

hämärtää yksilöllisen ja yhteisöllisen

todistukseen kuin todisteisiin. Pyhien

asta sisäänpäin kääntyneestä hurskau-

uskon tiukan rajan. Samaten hyvät teot

saatto – kirkon elävä perinne – on todis-

desta. Trifon Petsamolainen katsoi, että

poistavat keinotekoisen ja ainoastaan

tusta Jumalan ja ihmisen välisestä yhteis-

”on parempi ripustaa kivi kaulaan kuin

sisimmässämme vaikuttavan rajalinjan

työstä kunakin aikana. Samoin kuin evan-

toimettomuudellaan vietellä veljiään.”

rukouselämän ja lähimmäisenpalvelun

Paikallisten pyhien elämäkerrat osoit-

Pyhien elämäkerrat ja heidän kunni-

keliumit, pyhät kantavat ja ovat välitettyä

Pyhien esimerkki teroittaa, että hen-

uskoa. Yhdessä ne todistavat siitä, että

gellinen elämä ei katso edellytyksiä. Jokai-

Kristus on tämän maailman totuus, eikä

sella on oma taustansa, tietonsa, katu-

tätä totuutta voi vangita yksin siihen mitä

muksensa ja tiensä. Samalla uskonelämän

tapahtui tai ei tapahtunut.

monimuotoisuus hengittää vapaasti vasta
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väliltä.
Pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
Ari Koponen

Aktiivisesti uuteen kirkkovuoteen!
Syyskuun ensimmäisenä päivänä alkoi

tekstien luettavuuteen, joten kalenteri on

Yle TV 1 -kanavalla klo 10. Loppuvuonna

jälleen uusi kirkkovuosi paasto- ja juhla-

nyt aiempia vuosia kookkaampi. Kalente-

2017 palveluksia lähetetään seuraavasti:

aikoineen. Kirkkovuoden kulku muuttuu

rin hinta on silti entinen, 13,50 €. Viime

aina vain kiinnostavammaksi, mitä

vuosina kalenterin painos on myyty lop-

n 24.9. Liturgia Pyhän Kolminaisuuden

paremmin siihen perehtyy ja mitä aktiivi-

puun, joten kannattaa toimia nopeasti!

katedraalista Oulusta. Palveluksen toimit-

semmin itse osallistuu sen tapahtumiin.

Hanki seinäkalenteri

Oman seurakunnan jumalanpalveluk-

taa kirkkoherra Marko Patronen ja kuoroa johtaa kanttori Juhani Matsi.

siin ja muihin tapahtumiin osallistumisen

Jos haluat selvitä vain yhdellä mukana

n 8.10. Liturgia Kristuksen ylösnousemi-

lisäksi kirkkovuoden kiertoon voi paneu-

kuljetettavalla kalenterilla eikä kirkkoka-

sen kirkosta Jyväskylästä. Palveluksen

tua tarkemmin esimerkiksi seuraavilla

lenterin muistiinpanotila riitä, niin hanki

toimittaa pastori Kaarlo Saarento ja kuo-

tavoilla:

seinällesi ainakin kirkkovuoden paas-

roa johtaa kanttori Jooa Sotejeff-Wilson.

toista ja juhlista muistuttava seinäkalen-

n 15.10. Televisioitu liturgia Tampereelta.

teri. Lintulan luostarin kalenteri vuodelle

Palveluksen toimittaa pastori Aleksej Sjö-

Kalenterivuoden 2018 kirkkokalenteri on

2018 on jo ilmestynyt ja Ortodoksisten

berg ja kuoroa johtaa kanttori Jenni Hak-

ilmestynyt ja sitä voi ostaa joko seurakun-

nuorten liitto ONL ry:n julistekalenteri

karainen.

nasta tai Maahengen verkkokaupasta

ilmestyy loppuvuodesta. Sekä Lintulalla

n 29.10. Liturgia Pyhien apostolien Pieta-

osoitteesta www.maahenki.fi. Kirkkoka-

että ONL ry:llä on oma verkkokauppa.

rin ja Paavalin kirkosta Haminasta. Palve-

Hanki kirkkokalenteri

lenterista selviää esimerkiksi se, keitä

luksen toimittaa kirkkoherra Ville Kiiveri

ja keiden nimipäivää kulloinkin vietetään.

Ota tavaksi lukea päivän tekstit
netistä

Kalenteri muistuttaa myös paastopäivistä,

Kirkon etusivulla osoitteessa www.ort.fi

jan syntymän kirkosta Kemistä. Palveluk-

pidemmistä paastoajoista ja kirkollisista

on sähköinen kirkkokalenteri, josta pää-

sen toimittaa pastori Tuukka Rantanen ja

juhlista. Jokaisen kalenteripäivän kohdalle

see lukemaan suoraan sekä kullekin päi-

kuoroa johtaa kanttori Helena Matsi.

on merkitty päivän lukukappaleet eli ne

välle määritellyt Raamatun lukukappaleet

n 26.11. Liturgia Pyhän apostoli ja evan-

Raamatun osiot, jotka kirkko kehottaa

että päivän pyhien elämäkerrat vaikka

kelista Johanneksen ja Karjalan valistajien

kunakin päivänä lukemaan (ja jotka lue-

heti aamurukousten yhteydessä. Lukemi-

kirkosta Ortodoksiselta seminaarilta

taan myös kyseisen päivän jumalanpalve-

seen ei mene paljon aikaa, mutta se antaa

Joensuusta. Palveluksen toimittaa pastori

luksissa). Kalenterin matrikkeliosasta

hyvän alun päivälle ja hyödyllistä ajatelta-

Mikko Sidoroff.

löytyy myös laaja yhteystietohakemisto.

vaa iltaan saakka. Kirkon sivusto toimii

n 10.12. Liturgia Pyhän Johannes Kasta-

nykyisin hyvin myös mobiililaitteilla.

jan syntymän kirkosta Kemistä. Palveluk-

pyhiä kirkko kunakin päivänä muistelee

Tulevan vuoden kalenterissa haluttiin
kiinnittää erityistä huomiota

Jumalan

äiti Tienn

äy ttäjä (An

na Heiki

nheimo)

Muista radio- ja
televisiopalvelukset

ORTODOKS

N T ER I
INEN K ALE

PEL A S T U K

SE N

018
V UO NNA 2

ja kuoroa johtaa kanttori Kari Päivinen.
n 19.11. Liturgia Pyhän Johannes Kasta-

sen toimittaa pastori Tuukka Rantanen ja
kuoroa johtaa kanttori Helena Matsi.
n 24.12. Kristuksen syntymäjuhlan aaton

Pitkien välimatkojen Suomessa kai-

ehtoopalvelus Profeetta Elian kirkosta

killa ei ole mahdollisuutta osallistua

Ilomantsista. Palveluksen toimittaa kirk-

jumalanpalveluksiin niin usein

koherra Ioannis Lampropoulos ja kuoroa

kuin mieli tekisi. Ortodoksinen

johtaa kanttori Riikka Patrikainen. Palve-

liturgia radioidaan onneksi noin

lus alkaa kirkossa kello 16.30, lähetys Yle

kahdesti kuukaudessa. Tunnin

Radio 1 -kanavalla klo 18.

pituinen lähetys ei tietenkään

n 25.12. Kristuksen syntymäjuhlan liturgia

korvaa palvelukseen pääsyä,

Profeetta Elian kirkosta Ilomantsista. Pal-

mutta antaa kuitenkin tilaisuu-

veluksen toimittaa kirkkoherra Ioannis

den kuulla opetusta ja osallis-

Lampropoulos ja kuoroa johtaa kanttori

tua yhteiseen rukoukseen.

Riikka Patrikainen. Lähetys alkaa Yle

Sunnuntailiturgian radioinnit

Radio 1 -kanavalla poikkeuksellisesti klo 8.

lähetetään Yle Radio 1 -kana-

n 26.12. Televisioitu toisen joulupäivän

valla klo 11 ja televisioinnit

liturgia Pielavedeltä.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Pelasta Herra sinun kansasi
Kulunut kesä on ollut jälleen vilkasta ja

KAJAANIN SEURAKUNTA

monipuolista praasniekkojen aikaa. Erityisesti Suomussalmen Kuivajärven ja Pesiön

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

praasniekkajuhlat kokosivat yhteen suuren
juhlijajoukon. Praasniekkaperinne elää ja
voi jatkossakin hyvin, jos perinnettä noudatetaan ja eletään todeksi. Pelkästään perinteestä kirjoittamalla praasniekkaperinne ei

Kirkkoherranvirasto on avoinna
tiistaisin klo 9–12 ja 13–15 tai
sovittuna aikana
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

säily, vaikka arvokkaan perinteen tallentaminen kirjalliseen muotoon onkin tärkeää.
Lasten ja nuorten tuominen praasniekkajuhliin on yksi keino saada perinne säilymään ja siirtymään tuleville sukupolville.
Kirkkovuoden nyt alkaessa jumalanpalveluksissa palataan säännölliseen rytmiin ja kirkkokansaa kutsutaan rukoukseen ja kiitokseen. Kiitollisuuden aiheita
on monia. Erä niistä on lastenkerhojen toiminnan jatkuminen vapaaehtoisten
voimin. Kerhot ovat syyskuussa aloittaneet toiminnan Kajaanissa ja Sotkamossa.
Toinen kiitollisuuden aihe on maahanmuuttajien entistä suurempi osuus kirkossa
kävijöiden joukossa. On tulevaisuuden kannalta tärkeää, että myös he ovat löytäneet pyhäkköihimme ja palveluksiimme. Kainuun väkiluku vähenee jatkuvasti
ja väestö ikääntyy. Näille tosiasioille emme mahda mitään. Maahanmuuttajissa
saattaa olla pienen kirkkomme pelastus tulevaisuudessa. Tässä on meille jokaiselle haastetta. Maahanmuuttajan hyvä vastaanottaminen ei tarkoita pelkästään
sietämistä ja hyväksyntää, vaan sitä samaa keskinäistä rakkautta, jota osoitamme
muutoinkin toisiamme kohtaan. Jumalan kasvot ovat jokaisen lähimmäisemme
kasvoissa, olipa hän syntyisin mistä maasta tahansa.
Seurakuntamme kirkkoherran vakinainen toimi on ollut elokuussa haettavana ja hakuaika päättyi 25.8. Kirkkoherran vaali järjestetään lain ja kirkkojärjestyksen säätämällä tavalla. Kirkkoherranvaalissa äänioikeus on jokaisella hakuajan
päättyessä 18 vuotta täyttäneellä seurakuntalaisella. Äänestysaktiivisuus on aikaisemmissa kirkkoherran vaaleissa ollut vaisua ehkä syystä, että vaalin lopputulosta
on pidetty jo etukäteen selvänä. Toivon, että mahdollisimman moni seurakuntalainen käyttää vaalissa äänioikeuttaan. Äänioikeuden käyttö on tärkeä tuen
ilmaisu uudelle seurakunnan sielunpaimenelle, kirkkoherralle ja työntekijälle.
Kaikkivaltias Jumala antakoon hänelle terveyttä, viisautta, menestystä kaikessa
hyvässä ja monia armorikkaita vuosia!
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
SYYSKUU
la 16.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 17.9. klo 10 liturgia
la 23.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 24.9. klo 10 liturgia
LOKAKUU
la 7.10. klo 18 ehtoopalvelus
su 8.10 klo 10 liturgia
la 14.10. klo 18 ehtoopalvelus
su 22.10 klo 10 liturgia
la 28.10. ehtoopalvelus
MARRASKUU
su 5.11. klo 10 liturgia
la 1.11. klo 18 vigilia
su 12.11. klo 10 liturgia
ti 21.11. klo 10 liturgia
la 25.11. klo 18 vigilia
su 26.11. klo 10 liturgia
JOULUKUU
la 2.12. klo 18 ehtoopalvelus
ke 6.12. klo 10 liturgia
la 9.12. klo 18 ehtoopalvelus
su 10.12. klo 10 liturgia
la 16.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 23.12. klo 18 ehtoopalvelus
su 24.12. klo 22 aamupalvelus ja liturgia
ti 26.12. klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ LASARI MUROMALAISEN
TSASOUNA
Kirkkoahontie 633 KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara
puh. 050 521 7992
LOKAKUU
la 21.10 klo 17 yleinen muistopalvelus
ja ehtoopalvelus

SOTKAMO

LOKAKUU
su 15.10 klo 10 liturgia
MARRASKUU
pe 3.11. klo 18 suuri ehtoopalvelus
la 4.11. klo 10 vedenpyhitys, liturgia ja
ristisaatto
JOULUKUU
su 17.12. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

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

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

SYYS–LOKAKUU
la 30.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus
su 1.10. klo 10 liturgia, ristisaatto ja
vedenpyhitys

SYYSKUU
ke 13.9. klo 18 suuri ehtoopalvelus
to 14.9. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja
ristisaatto

MARRASKUU
la 18.11. klo 18 ehtoopalvelus
su 19.11. klo 10 liturgia

LOKAKUU
su 29.10. klo 10 liturgia

JOULUKUU
su 24.12. klo 10 klo 10 liturgia

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

JOULUKUU
su 3.12. klo 10 liturgia

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

SYYSKUU
su 3.9. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaanissa ja Sotkamossa lastenkerhot jatkuvat
syyskuussa. Tarkempia tietoja kerhoista
saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta ja
kirkkoherranvirastosta puh. 045 606 2197
KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seu-

rakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan jumalanpalvelusmusiikkia. Ilmoittautumiset
kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori
Kai Tulehmo p. 044 358 1775
LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaansa syksyllä.
Lukijakerhossa on tavoitteena maallikkopalvelukset ja niiden itsenäinen toimittaminen. Kokoontumisajoista tiedotetaan il-

moitustauluilla ja paikallislehdissä. Kurssin
ohjaajana kanttori Kai Tulehmo
TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu
mukaan toimintaan. Kokoontumisista
ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Akatistos Pesiönlinnassa.

Litania hautasaaressa.

Pesiön hautasaari Suomussalmella
pyhitettiin ja siunattiin ekumeenisesti
Pesiön hautasaareen on haudattuna sekä

Suomussalmella 12.–13.8. Juhlaan osallis-

ortodokseja että luterilaisia. Hautausmaan

tuin noin 100 henkilöä. Juhla järjestettiin

omistaa Suomussalmen seurakunta, joka

jälleen Pesiönlinnassa ja siitä kiitos ”lin-

osti nyt siunatun lisäosan Metsähallituk-

nan” emännälle Marja Heikkiselle. Järjes-

selta tänä vuonna. Ekumeenisen tilaisuu-

telyistä huolehti Pesiön kyläyhdistys ja

den aluksi Suomussalmen kirkkoherra ja

Suomussalmen seurakunta. Puheiden,

lääninrovasti Risto Kormilainen toimitti

esitelmien ja musiikkiesitysten jälkeen

hautausmaan siunauspalveluksen. Sen

toimitettiin lauantai-iltana Kiitosakatis-

jälkeen isä Reijo Marjomaa toimitti maa-

tos. Juhlaliturgia oli Suomussalmen tsa-

pohjan pyhityksen ja vihmoi hautaus-

sounassa sunnuntaina.

maan pyhitetyllä vedellä. Lopuksi toimitettiin ortodoksinen litania.

Kuvat: Raakel Marjomaa

Tapahtuma liittyi Pesiön praasniekkajuhlaan, joka oli Suomi 100-tapahtuma

KP Oulun metropoliitta Elia
vihki lukijaksi liturgiassa
11.6. Markku Mustosen,
joka on toiminut aktiivisesti
lukijana jo useita vuosia.
Pääkirkon isännöitsijänä
hän toimi vuosina 2010–
2015. Monia armorikkaita
vuosia!
Kuvat: Raakel Marjomaa
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Risto Kormilainen ja isä Reijo.

Kajaanin ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherran
vaali 24.9.2017

Oulun metropoliitta Elia
on ortodoksista kirkkoa
koskevan lain 62§:n perusteella
asettanut Kajaanin ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherran vaaliin
ehdolle pastori
Jyrki Mikael Penttosen.

Kuva: Jyrki Penttonen

Nimi:

Jyrki Mikael Penttonen

Ikä:

48 vuotta

Koulutus:

teologian maisteri 1995

Papiksi:

pastori, vihitty 1999

Työtehtävät: - uskonnon opettaja 1997-1998
- ONL:N opintosihteeri 1999-2001
- Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorisopastori 2001–2005
- Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra 2005–2008
- Helsingin ortodoksisen seurakunnan Itä-Helsingin toiminta-alueen
pappi 2008–2017
Varusmiespalvelus 1993–1994, RUK kirkollinen linja, sotilasarvo vänrikki
Naimisissa, kaksi aikuista lasta

Kirkkoherran vaali toimitetaan sunnuntaina

Äänioikeutettujen luettelo on tarkastettavana

24.9.2017 klo 11.30–13.00 Kajaanissa Kristuksen

kirkkoherran virastossa 12.–19.9.2017 ja siihen

kirkastumisen kirkossa.

tehtävät oikaisuvaatimukset on toimitettava kirk-

Vaalin tulos julistetaan Kristuksen kirkastumisen kirkossa su 24.9.2017 klo 13.15.

koherranvirastoon viimeistään 21.9.2017 klo
16.00.

Vaalissa on äänioikeus jokaisella 25.8.2017
mennessä 18 vuotta täyttäneellä Kajaanin ortodok-

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

sisen seurakunnan jäsenellä.

Reijo Marjomaa
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LAPIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Seurakunnan varoja käytetään
seurakunnan toimintaan

LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ort.fi /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen
seurakunta
Kirkkoherranvirasto on avoinna
ke klo 11–14, muina aikoina
sopimuksen mukaan.
Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä,
p. 0206 100 203
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
keskusrekisteri@ort.fi
Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744
Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120
Tuuli Lukkala, Rovaniemen kanttori
p. 040 809 2877
Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi
Työntekijöiden vapaapäivät ovat
pääsääntöisesti seuraavat:
Kirkkoherra Jaakko Vainio:
torstai ja perjantai
Rovasti Rauno Pietarinen,
kanttori Anneli Pietarinen ja
kanttori Tuuli Lukkala:
maanantai ja tiistai

Kirkon lainsäädäntö ja kirkolliskokousten päätökset velvoittavat seurakuntia käyttämään rahavarojaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Näitä määräyksiä ja
ohjeita noudattaen seurakunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen korjauskelvottoman seurakuntatalon purkamisesta Sevettijärvellä. Tehty päätös on ymmärrettävästi aiheuttanut monenlaisia tunnereaktioita. Onhan seurakuntatalo aina ollut
siellä järjestettyjen seurakunnan tilaisuuksien lisäksi tärkeä paikka myös kylän
asukkaiden muille kokoontumisille.
On arvokas asia, että seurakunta on voinut tukea Sevettijärven alueen seurakuntalaisia ja muita
asukkaita tarjoamalla vuosikymmenien ajan heidän käyttöönsä kokoontumistilan veloituksetta.
Seurakuntatyön järjestämisen näkökulmasta rakennus ei kuitenkaan ole välttämätön. Seurakunnan toiminta voidaan järjestää kirkossa ja muissa
kylän tiloissa, kuten koululla, kylätalolla ja paikallisten yritysten tiloissa tai vaikka mahdollisesti rakennettavassa kulttuurikeskuksessa.
Pelkästään taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen rakennuksesta olisi kannattanut luopua
vaikka se olisi ollut käyttökuntoinen. Jo pelkkien
vuotuisten lämmityskustannusten jakaminen seurakunnan käyttötuntien mukaisesti tekee tuntihinnaksi yli 300 euroa, minkä päälle tulevat kaikki
muut kulut. Tämä on toki turhaa spekulointia, sillä tiloissa on huonon sisäilman
vuoksi ollut vaikea olla kokonaista tuntia.
Rakennuksen purkaminen ei tarkoita sitä, että seurakunta ei huomioisi Sevettijärven alueen seurakuntalaisia. Kirkon toiminta koko seurakunnan alueella pyritään myös jatkossa turvaamaan ja toimintaa kehittämään edelleen. Toiminnan
kannalta välttämättömät rakennukset on seurakunnan tiukasta taloudellisesta
tilanteesta huolimatta pyritty pitämään hyvässä kunnossa. Myös Sevettijärven kylän hengellisestä keskuksesta, pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkosta on pidetty
hyvää huolta. Esimerkiksi vuonna 2016 kirkon peruskorjaukseen käytettiin yli 10
prosenttia seurakunnan budjetista.
Tärkeintä on turvata kirkon toiminta koko Lapin alueella. Toiminnan painopiste on väestökeskittymien mukaisesti Rovaniemen kaupungin ja Inarin kunnan
alueilla. Jumalanpalveluksia toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös väestökeskittymien ulkopuolella koko Lapin alueella. Kun on välttämätöntä valita käytetäänkö seurakunnan niukkoja rahavaroja toimintaan vai toiminnan kannalta
tarpeettomiin kiinteistöihin, on valinta täysin selvä. Olen kiitollinen siitä, että
teidän seurakuntalaisten edustajiksenne valitsemat luottamushenkilöt kykenevät
tarvittaessa tekemään suuria, tunteita herättäviä ja vaikeitakin päätöksiä vakaasti
harkiten kirkon ja seurakuntalaisten parhaaksi!
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
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
La 30.9. klo 18 vigilia,
Jumalansynnyttäjän suojelus

Ke 20.9. klo 10 liturgia
klo 17 ehtoopalvelus
To 21.9. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 22.9. klo 10 aamupalvelus
Ke 27.9. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 28.9. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 29.9. klo 10 aamupalvelus
LOKAKUU
Ke 4.10. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus

To 5.10. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 6.10. klo 10 aamupalvelus
Ke 25.10. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 26.10. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 27.10. klo 10 aamupalvelus
MARRASKUU
Ke 1.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 2.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus

Kuva: Tuuli Lukkala

LOKAKUU
Su 1.10. klo 10 liturgia,
Jumalansynnyttäjän suojelus
To 5.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia
To 19.10. klo 17 ehtoopalvelus
To 26.10. klo 17 ehtoopalvelus
La 28.10. klo 18 vigilia; metropoliitta Elia
Su 29.10. klo 10 liturgia; metropoliitta Elia
MARRASKUU
To 2.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 3.11. klo 17 vigilia,
Karjalan ja Lapin valistajat
La 4.11. klo 9 liturgia,
Karjalan ja Lapin valistajat
Su 5.11. klo 10 liturgia; ruokailu ja
Filantropian lähetystapahtuma
To 9.11. klo 17 ehtoopalvelus
La 18.11. klo 18 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia
To 23.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.11. klo 17 vigilia, pyhä apostoli
Andreas; praasniekka
To 30.11. klo 10 liturgia, pyhä apostoli
Andreas; praasniekka

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Ari Siltala,
puh. 045 321 7558
SYYSKUU
La 16.9. klo 18 vigilia
Su 17.9. klo 10 liturgia

Pyhän apostoli Andreaksen praasniekkaa vietetään Rovaniemellä 29.–30.11. Aattona vigilia,
torstaiaamuna liturgia sekä kirkkokahvit Petsamo-salissa. Tervetuloa yhteiseen juhlaan!
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Pe 3.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 vigilia,
Karjalan ja Lapin valistajat
La 4.11. klo 10 liturgia,
Karjalan ja Lapin valistajat
Ke 8.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 9.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 10.11. klo 10 aamupalvelus
Ke 15.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 16.11 klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 17.11. klo 10 aamupalvelus
Ma 20.11. klo 17 vigilia,
Neitsyt Marian temppeliintuominen
To 23.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 24.11. klo 10 aamupalvelus
Su 26.11. klo 10 liturgia,
Rovaniemen ja Ivalon kirkkokuorot
laulavat yhdessä palveluksen
Ke 29.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 30.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus

Kuva: Tuuli Lukkala

LAPIN SEURAKUNTA

Tämän vuoden pyhän Trifonin pyhiinvaelluksella toimitettiin ensimmäistä kertaa jumalanpalvelus
pyhittäjäisä Trifonin ja Petsamon pyhien marttyyrien muistolle. Palvelustekstejä käytetään jatkossakin, ja ne käännetään myös koltansaamen kielelle. Tervetuloa Trifonin pyhiinvaellukselle taas ensi
kesänä!

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdanoff,
puh. 040 837 4603
La 7.10. klo 18 ehtoopalvelus;
valokuvanäyttely ortodoksisista
vähemmistöistä Venäjän ja Suomen
Karjalassa, Venäjän Vepsässä, Virossa,
Alaskassa ja Suomen Lapissa
Su 8.10. klo 10 aamupalvelus; kirkkokahvit
ja valokuvanäyttely klo 12 asti
Ti 21.11. klo 10 liturgia
La 25.11. klo 18 vigilia,
Rovaniemen ja Ivalon kirkkokuorot
laulavat yhdessä palveluksen

Kuva: Anneli Pietarinen

SEVETTIJÄRVI

Nellimin kirkossa on syyskaudella mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin
ainakin kerran kuukaudessa niin kuin
muissakin Lapin seurakunnan pyhäköissä.
Laita kalenteriin alueesi palvelus ja tule
mukaan!
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PYHÄN PYHITTÄJÄ TRIFON
PETSAMOLAISEN KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff,
puh. 0400 244 922
Ke 13.9. klo 18 vigilia, ristin ylentäminen;
valokuvanäyttely ortodoksisista
vähemmistöistä Venäjän ja Suomen
Karjalassa, Venäjän Vepsässä, Virossa,
Alaskassa ja Suomen Lapissa
To 14.9. klo 9 liturgia, ristin ylentäminen;
valokuvanäyttely klo 11 asti
Su 29.10. klo 10 liturgia

La 18.11. klo 18 vigilia
Su 19.11. klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff,
puh. 0400 277 850
La 23.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 24.9. klo 10 aamupalvelus

IVALO, VANHAINKODIT
VIRTANIEMI
Nellimintie 5045
La 4.11. klo 13 hartaus
Virtaniemeltä järjestetään kuljetus
Nellimin kirkon jumalanpalveluksiin.
MUSTIKKAOSASTO
Kirkkokuja 16
La 16.9. klo 10 hartaus
IVALON TERVEYSKESKUS,
VUODEOSASTO
Sairaalantie 20
La 23.9. klo 13 hartaus
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalantie 7–9
La 7.10. klo 10 hartaus

HOIVAKOTI ANNA JA AAPELI
Mutamaantie 18
La 4.11. klo 15 hartaus

KEMIJÄRVI

Kirkonkellot
kutsuvat jumalanpalveluksiin.
Katso ajat tämän
lehden jumalanpalveluskalenterista ja tule
mukaan!
Kuva: Anneli Pietarinen

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu
Su 10.9. klo 10 liturgia

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja
La 11.11. klo 10 liturgia; kirkkokahvit ja
valokuvanäyttely klo 13 asti
ortodoksisista vähemmistöistä Venäjän
ja Suomen Karjalassa, Venäjän
Vepsässä, Virossa, Alaskassa ja Suomen
Lapissa

UTSJOKI
ERÄNKÄVIJÖIDEN MAJA
Tenontie 393
Ma 2.10. klo 18 ehtoopalvelus;
katekumeenikerho
Ma 27.11. klo 18 ehtoopalvelus;
katekumeenikerho

ENONTEKIÖ, HETTA

INARI

HETAN KOTA
Ounastie 583

SIIDAN KAMMI
Inarintie 46

La 11.11. klo 18 vigilia; valokuvanäyttely
ortodoksisista vähemmistöistä Venäjän
ja Suomen Karjalassa, Venäjän
Vepsässä, Virossa, Alaskassa ja
Suomen Lapissa
Su 12.11. klo 10 liturgia; kirkkokahvit ja
valokuvanäyttely klo 13 asti
ortodoksisista vähemmistöistä Venäjän
ja Suomen Karjalassa, Venäjän
Vepsässä, Virossa, Alaskassa ja
Suomen Lapissa

La 30.9. klo 17 ehtoopalvelus,
Jumalansynnyttäjän suojelus;
valokuvanäyttely klo 18.30 asti
ortodoksisista vähemmistöistä Venäjän
ja Suomen Karjalassa, Venäjän
Vepsässä, Virossa, Alaskassa ja Suomen
Lapissa
Su 1.10. klo 10 liturgia,
Jumalansynnyttäjän suojelus;
kirkkokahvit ja valokuvanäyttely
klo 12 asti

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
SEURAKUNNAN
TEKSTIVIESTITIEDOTUS
Seurakunta 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). Syksyllä jaetaan taas EU:n
ruoka-apua, seuraa tiedotusta, tervetuloa
talkoisiin!

ORTODOKSIAKURSI NETISSÄ ALKAA LOKAKUUSSA
Lapin seurakunta järjestää netissä ortodoksiakurssin, joka alkaa torstaina
26.10.2017. Kurssiin kuuluu kuusi opetuskertaa, ja viimeinen kerta on 30.11.
Kurssi on avoin niin ortodokseille kuin muillekin. Käsiteltäviä aiheita ovat
mm. kuinka ortodoksinen kirkko on syntynyt, mikä on Raamatun asema
kirkon elämässä ja mitä kirkko opettaa ihmisestä. Pyhien ihmisten, ikonien ja
erilaisten jumalanpalvelusten taustoja selvitetään myös.
Opetus tapahtuu netissä olevan oppimisalustan kautta. Sieltä kurssilaiset
voivat kuunnella opetusta varsinaisten oppituntien jälkeen itselleen sopivana
aikana. Oppimateriaali jaetaan netin kautta, ja kurssilaiset voivat esittää
kysymyksiä sekä opetuksen aikana että myöhemmin. Kurssi on maksuton,
mutta sille tulee ilmoittautua opettajana toimivalle isä Rauno Pietariselle
(rauno.pietarinen@ort.fi) mielellään 5.10.2017 mennessä. Osallistujat valitaan
ensisijaisesti Oulun hiippakunnan alueelta, mutta muutkin voivat tiedustella
vapaita paikkoja. Vaatimuksena on toimiva nettiyhteys ja mielellään
tietokoneeseen kytkettävät mikrofonilla varustetut sankakuulokkeet.
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LAPIN SEURAKUNTA
Kuva: Pia Tuukkanen

Rovaniemen perhekerho jatkuu syyskuussa parillisten viikkojen keskiviikkoina aamupäivällä.
Perhekerhoon voivat tulla kaikenikäiset lapset
vanhempineen, isovanhempineen, kummeineen tai muun aikuisen kanssa. Tervetuloa
mukaan!

VAPAAEHTOISTYÖ
Seurakunnassa on mahdollisuus tehdä
monenlaista vapaaehtoistyötä kertaluonteisesti tai jatkuvasti, omien aikataulujesi
ja voimavarojesi mukaan. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi seurakunnan nettisivuilta ja
toimipisteistä löytyvän lomakkeen avulla!
Kiitos halustasi auttaa! Lisätietoja kanttori
Tuuli Lukkalalta (Rovaniemi) ja kanttori Anneli Pietariselta (Ivalo).
AVOIMET OVET, IVALO
Ivalon ortodoksisella kirkolla on avoimet
ovet torstaisin klo 10–15. Aamupalvelus
alkaa klo 10, minkä jälkeen kirkkokahvit
Ivalon ortodoksisen kirkon seurakuntasalilla ja lounas klo 14–15.
Avoimien ovien aikana teemme erilaisia
käsitöitä ja askarteluja sekä valokuvien
tunnistamista. Lisäksi on yllätysvieraita ja mahdollisuus ortodoksisen kirkon
elämään ja uskoon liittyvien kysymysten
pohdiskeluun. Isä Rauno on useimmiten
paikalla vastaamassa.
Syyskuussa: 21.9. ja 28.9.
Lokakuussa: 5.10. ja 26.10.
Marraskuussa: 2.11. ja 23.11.
Tervetuloa!
KATEKUMEENIKERHO ALKAA TAAS
LOKAKUUSSA UTSJOELLA
Kirkkoon liittymistä harkitseville suunnattu
katekumeenikerho käynnistyy Utsjoella.
Ensimmäiset tapaamiset järjestetään 2.10.
ja 27.11. Eränkävijöiden majalla (Tenontie
393) kello 18 alkaen. Ilta alkaa ehtoopalveluksella.
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FILANTROPIAN LÄHETYSTAPAHTUMA,
ROVANIEMI
Sunnuntaina 5.11. klo 10 alkavan liturgian
jälkeen Petsamo-salissa ruokailu ja ortodoksisen kirkon kansainvälisen diakonian
ja lähetystyön järjestö Filantropian lähetystapahtuma. Isä Rauno ja Anneli Pietarinen
kertovat kokemuksistaan lähetystyöstä Afrikassa, ja Filantropian työntekijä esittelee
toimintaa.
PERHEKERHO, ROVANIEMI
Perhekerho Rovaniemellä Petsamo-salissa
parillisten viikkojen keskiviikkoina 6.9. alkaen klo 9–12. 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).
ROVANIEMEN KUORO
Kuoroharjoitukset torstaisin klo 17.30–
19.30 Petsamo-salissa. Uusia laulajia
otetaan, sovi koelauluaika kanttori Tuuli
Lukkalan kanssa! Kuoro vierailee marraskuussa Ivalossa ja Nellimissä laulamassa
yhdessä Ivalon kuorolaisten kanssa.
ORTODOKSINEN JOULUKUORO, IVALO
Oletko kiinnostunut laulamisesta Inarin
kansalaisopiston ortodoksisessa joulukuorossa Ivalossa? Laita tekstiviesti numeroon
040 747 9628, niin otan yhteyttä sinuun.
Terveisin Anneli Pietarinen
LUKIJAOPETUS, ROVANIEMI
Tervetuloa oppimaan jumalanpalveluksissa lukijana toimimista ja jumalanpalvelus-

ten rakennetta! Sopii erinomaisesti myös
kirkkolaulusta kiinnostuneille ja kuorolaisille. Syksyn kokoontumiset ovat torstaina 21.9., 19.10., 9.11. ja 7.12. klo 15.30
Petsamo-salissa. Opetuksen jälkeen klo 17
ehtoopalvelus kirkossa. 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 keskiviikko 20.9. alkaen klo 10–14. Ryhmä 2: joka toinen keskiviikko 20.9. alkaen klo 17.30–20.45. Lisätietoja kurssin opettaja Ritva Imporannalta
(040 183 9367, ritva.imporanta@gmail.com).
IKONIMAALAUS, SALLA
Kerran kuussa lauantaisin 23.9. alkaen klo
10–15. Lisätietoja kurssin opettaja Ritva
Imporannalta (040 183 9367, ritva.imporanta@gmail.com).
ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 14 Petsamo-salissa. Syyskauden 2017 kokoontumiset ke
20.9., 18.10. ja 15.11. Tiistaiseura osallistuu
myös 30.11. Andreaksen praasniekan sekä
joulukuussa jouluun valmistautumisjuhlan
järjestämiseen. Lämpimästi tervetuloa mukaan tiistaiseuran toimintaan! Lisätiedot:
puheenjohtaja Inkeri Peuna (0400 138 051,
inkeripeuna@gmail.com).

ILMOITTAUDU KRISTINOPPIKOULUUN
TAI SEN KERTAUKSEEN!
Onko sinulta jäänyt ortodoksinen kristinoppikoulu käymättä?
Haluatko kerrata kirkkotietouttasi tai kirkollisia tapoja?
Kiinnostavatko ortodoksisen uskon perusteet?
Haluaisitko liittyä ortodoksiseen kirkkoon?
JOS KYLLÄ, LAITA TEKSTIVIESTI TAI SOITA
isä Raunolle numeroon: 050 309 9120
Kurssille otetaan halukkaat ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kurssi pidetään siellä
missä on eniten innostusta, vaikkapa Suprussa tai Saariselällä.
Opetus tapahtuu syksyllä 2017 kolmen kerran aikana ja jatkuu kolme kertaa
keväällä 2018. Todistusten jako on pääsiäisyönä Sevettijärvellä. Kurssin aika ja
paikka sovitaan ilmoittautuneiden kanssa. Opettajina toimivat isä Rauno ja kanttori
Anneli. Kurssilla on varattu mahdollisuus myös kysymyksiin ja keskusteluun.
Terveisin isä Rauno Pietarinen

OULUN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

100-vuotias Suomi ja ortodoksinen
kirkko
Suomi on joutunut sata vuotta kestäneen itsenäisyytensä aikana käymään neljä sotaa, jotka ovat koetelleet kansaamme ankarasti, mutta samalla muokanneet yhteiskuntaamme ja
kirkkoamme merkittävästi.
Vapaus, demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen eivät ole itsestään selvyyksiä. Niiden puolesta on
jouduttu tekemään tässä maassa valtavia uhrauksia. Tästä meitä on muistuttamassa Suomen jokaisessa kaupungissa ja pitäjässä oleva sankarihautausmaa.
Monet noilla hautausmailla lepäävistä olivat karjalaistaustaisia ortodokseja. Useille heistä omasta kotiseudusta tuli sodan näyttämö ja paikka, jossa elämä päättyi.
Suomen ortodoksinen kirkko menetti toisen maailmansodan seurauksena aineellisen omaisuutensa lähes
kokonaan. Pari sataa kirkkoa, tsasounaa, pappilaa ja
hautausmaata jäivät totalitarismin jalkoihin. Myös karjalais-ortodoksinen yhtenäiskulttuuri menetettiin, kun
evakuoitu väestö siroteltiin pitkin Suomea. Tämä oli kirkollemme merkittävä historiallinen murrosvaihe.
Myöhemmät kokemuksemme ovat kuitenkin osoittaneet, että kirkon todellinen
suuruus ja voima perustuu ennen muuta hengellisesti syvään ja rikkaaseen elämään, ei
tiettyyn pyhäkköön tai paikkaan. Tämän toteaminen ei vähennä rakkautta omaa synnyinseutua tai omia juuria kohtaan. Pikemmin se asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja
laajempaan katsantoon.
Ajat ja olosuhteet vaihtuvat, mutta vaalittavaksemme uskottu ortodoksinen perinne
ei muutu. Se on kuin lamppu: ”… kun se sytytetään, sitä ei panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille…” (Matt. 5:15).
Tämän oivaltamisen seurauksena kirkkomme avautui suomalaiseen yhteiskuntaan
päin jo vuosikymmeniä sitten. Se on vahvistanut kirkkoamme hengellisesti ja avartanut
sitä henkisesti. Se on myös ollut jatkuvuuden ehto.
Ilman sotasukupolven edustajien ponnisteluja ja uhrauksia tämä ei kuitenkaan olisi
ollut mahdollista. Parhaiten voimme osoittaa kiitollisuutta heille pitämällä huolta toinen
toisistamme, maastamme, kulttuuristamme ja kirkostamme.
Tosi isänmaanystävä voi kunnioittaa myös muita kulttuureja ja kansoja. Ortodokseille tämän tulisi olla itsestään selvää. Olemmehan osa maailmanlaajuista kirkkoa. Erilaisten
kulttuurien kirjo alkaa olla maassamme ja kirkossamme arkipäivää. Se ei ole uhka eikä
pelon aihe.
Kunnioittakaamme historiaamme, eläkäämme nykypäivää ja suunnatkaamme katseemme tulevaisuuteen Jumalaan turvaten.
Siunauksen toivotuksin,

OULUN SEURAKUNTA
Oulun ortodoksinen seurakunta
Torikatu 74, 90120 Oulu
p. 044 511 5741
oulu@ort.fi
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12.
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä,
p. 0206 100 203
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
keskusrekisteri@ort.fi
Kirkkoherra Marko Patronen,
p. 044 5115 742
Pappi Tuukka Rantanen,
p. 044 5115 744
Kanttori Juhani Matsi,
p. 044 5115 743
Kanttori Helena Matsi,
p. 044 5115 748
Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko,
p. 044 5115 745
Papiston ja kanttorien vapaapäivät
maanantaisin ja tiistaisin.
Vuosilomat:
kirkkoherra Marko Patronen
9.–22.10.2017
pappi Tuukka Rantanen
23.–29.10.2017
kanttori Juhani Matsi
20.10.–1.11.2017
kanttori Helena Matsi
30.10.–5.11.2017

Marko Patronen
kirkkoherra
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OULUN SEURAKUNTA

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

OULU
PYHÄN KOLMINAISUUDEN
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745
la 2.9. klo 12 Rukouspalvelus ja
muistolitania; Maikkulan praasniekka
(huom! juhla pidetään katedraalilla)
la 2.9. klo 18 vigilia
su 3.9. klo 10 liturgia
ke 6.9. klo 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 kasteliturgia,
yhteinen lounas salissa
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
ke 4.10.klo 18 ehtoopalvelus
to 5.10. klo 18 ehtoopalvelus
pe–su 6.–8.10. seurakunnantarkastus,
metropoliitta Elia
pe 6.10. klo 11 rukouspalvelus työhön
ryhdyttäessä
la 7.10. klo 18 suuri ehtoopalvelus
su 8.10. klo 10 liturgia
su 8.10. klo 11.45 seurakunnankokous ja
yhteinen lounas
ke 11.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 12.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 14.10. klo 18 vigilia
su 15.10. klo 10 liturgia
ke 18.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 19.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 21.10. klo 18 vigilia
su 22.10. klo 10 liturgia
ke 25.10. klo 18 ehtoopalvelus
to 26.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 28.10. klo 18 vigilia
su 29.10. klo 10 liturgia
ke 1.11. klo 18 ehtoopalvelus
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to
la
la
su
ke
to
la
su

2.11. klo 18 ehtoopalvelus
4.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat
4.11. klo 18 suuri ehtoopalvelus
5.11. klo 10 liturgia
8.11. klo 18 ehtoopalvelus
9.11. klo 18 ehtoopalvelus
11.11. klo 18 vigilia
12.11. klo 10 liturgia,
seurakunnanvaltuuston kokous
ke 15.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 16.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 18.11. klo 18 vigilia
ke 22.11. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.11. klo 18 ehtoopalvelus
la 25.11. klo 18 vigilia
su 26.11. klo 10 liturgia
ke 29.11. klo 10 ehtoopalvelus
to 30.11. klo 10 ehtoopalvelus
la 2.12. klo 18 vigilia
su 3.12. klo 10 liturgia
ke 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos,
Suomen itsenäisyyspäivä
ke 6.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 7.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.12. klo 18 vigilia
su 10.12. klo 10 liturgia
ke 13.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 14.12. klo 10 liturgia, koululaiset
to 14.12. klo 17 ehtoopalvelus ja
joulunvalmistusjuhla
su 17.12. klo 10 liturgia
ke 20.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.12. klo 18 ehtoopalvelus
pe 22.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus
su 24.12. klo 14 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
ma 25.12. klo 9 aamupalvelus
ma 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä, joulu
su 31.12. klo 10 liturgia
su 31.12. klo 18 uuden vuoden
rukoushetki
ma 1.1. klo 10 liturgia, Kristuksen
ympärileikkauksen muisto,
Basileios Suuri, uusi vuosi
Ennakkotieto:
Oulun tiistaiseura 70 vuotta 6.1.2018
Teofanian liturgia ja suuri vedenpyhitys
Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa
klo 10. Palveluksen jälkeen kokoonnutaan
seurakuntasalille juhlalounaalle. Päiväjuhla
alkaa salissa klo 13. Juhlassa mukana
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan
toiminnanjohtaja, rovasti Sergius
Colliander.

MUHOS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463
su 3.9. klo 10 liturgia Koortilan
toimintakeskuksessa (Koortilantie 30,
Muhos), jatkokristinoppileirin päätös
pe 13.10. klo 10 liturgia srk-talon
kappelihuoneessa
la 23.12. klo 10 liturgia

HAUKIPUDAS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
TOIMITUSKAPPELI
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054
la 26.8. klo 10 liturgia
la 21.10. klo 10 liturgia
pe 22.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

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

6.9. klo 18 kiitosakatistos
10.9. klo 10 liturgia
20.9. klo 18 ehtoopalvelus
4.10. klo 18 ehtoopalvelus
6.10. klo 18 ehtoopalvelus ja
ekumeeninen teeilta (seurakunnantarkastus, metropoliitta Elia)
ke 18.10. klo 18 ehtoopalvelus
la 28.10. klo 10 liturgia
ke 15.11. klo 18 ehtoopalvelus
su 19.11. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
ke 29.11. klo 18 ehtoopalvelus
ke 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos,
itsenäisyypäivä
su 10.12. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
ke 13.12. klo 17 ehtoopalvelus ja
Lucia-juhla
su 24.12. klo 13 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
ma 25.12. klo 9 aamupalvelus
ma 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä, joulu

Kuva: Pekka Jylänki

pe 27.10. klo 10 liturgia
ke 8.11. klo 18 ehtoopalvelus
ma 20.11. klo 18 vigilia
ti 21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja
liturgia, Neitsyt Marian temppeliin
käyminen, temppelijuhla
ke 29.11. klo 18 ehtoopalvelus
su 24.12. klo 10 jouluaaton liturgia

Piispallinen liturgia 7.5. Vihannissa.

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

17.9. klo 10 liturgia
14.10. klo 10 liturgia
12.11. klo 10 liturgia
24.12. klo 11 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus

VIHANTI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524
la 30.9. klo 18 vigilia

su 1.10. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
Jumalansynnyttäjän suojelus,
temppelijuhla
to 30.11. klo 18 rukouspalvelus
ti 26.12. klo 10 liturgia, toinen
joulupäivä, Jumalansynnyttäjän juhla

RAAHE
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
TEMPPELIINKÄYMISEN
RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316
pe 8.9. klo 10 liturgia,
Neitsyt Marian syntymä
la 23.9. klo 10 liturgia,
Avoimet ovet -tapahtuma klo 12–17
ke 27.9. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeenikurssin aloitus
ke 11.10. klo 18 ehtoopalvelus

TERVOLAN VAREJOKI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445
la 30.9. klo 10 liturgia
la 16.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
p. Trifon Petsamolainen, temppelijuhla

KUUSAMO
EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI
SALI
Kirkkotie 1
pe 1.9. klo 11 liturgia
pe 1.9. klo 13.30 rukouspalvelus
matkamiehen ristillä Sänkikankaalla
pe 24.11. klo 11 liturgia

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

OULUN KATEDRAALIKUORO
Katedraalikuorossa laulaa tällä hetkellä 12 taitavaa laulajaa. Kuoro tarvitsee
kuitenkin lisää laulajia.
Laulajalla joka pyrkii kuoroon tulee olla tarkka sävelkorva. Suurta ääntä ei
tarvita, sitoutumista sen sijaan tarvitaan. Puutteellinen laulutekniikka ei ole
esteenä kuoroon valinnalle. Laulajan ei tarvitse olla ortodoksi.
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalanpalvelusmusiikkiin, ja harjoittelee
torstaisin klo 17.00–19.00 seurakuntasalilla. Muutama konserttikin pidetään
vuoden aikana. Kaikille laulajille olen valmis antamaan tarvittaessa yksityisopetusta.
Ilmoittaudu koelauluun osoitteessa juhani.matsi@ort.fi tai
soittamalla 0500 962 700 tai 044 511 5743
Kannustan sinua tarttumaan tähän mahdollisuuteen.
Tervetuloa rohkeasti mukaan!

KIRKKOLAULUPIIRI
Kaikille tarkoitettu kirkkolaulupiiri kokoontuu seurakuntasalilla keskiviikkoisin klo
12.00-13.00 seuraavasti:
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja
13.12.
Kirkkolaulupiirissä lauletaan helppoja
kirkkoveisuja, pyhiinvaeltajien lauluja ja
kansansävelmiä.
Viime vuosina kirkkolaulupiirissä on ollut
mukana keskimäärin noin 12 innokasta
laulajaa.
Myös ei-ortodoksit ovat tervetulleita mukaan!
Vetäjänä toimii kanttori Juhani Matsi.
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Kuva: Pekka Jylänki

OULUN SEURAKUNTA

Vox Maris -kuoro Vihannin tiistaiseuran
35-vuotisjuhlassa.

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!
Lapsikuoroa johtaa kanttori Helena Matsi,
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi

Martinniemen tiistaiseuran kokoontumiset: www.oosrk.fi. Lisätietoja pj. Raili
Kolehmainen p. 040 725 5535
Meri-Lapin tiistaiseura kokoontuu Kemissä, katso 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),
katso www.oosrk.fi. Lisätietoja, pj. Ahti
Pyörnilä, ahti.pyornila@saunalahti.fi,
p. 050 3826 669

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.0445115748 tai helena.matsi@ort.fi

Raahen tiistaiseura kokoontuu Raahen
rukoushuoneella (Brahenkatu 2), katso tarkemmat kokoontumisajat www.oosrk.fi. Lisätietoja pj. Lea Kuusirati p. 0400 205 942.

Kuva: Pekka Jylänki
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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/
TIISTAISEURAT
Kempeleen tiistaiseuran kokoontumiset:
www.oosrk.fi. Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala
p. 040 5181 071, helja.rahikkala@gmail.com

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin klo
16.00-17.40 seuraavina päivinä: 6.9, 20.9,
4.10, 18.10, 15.11, 29.11 ja Lucia-juhlassa
13.12 klo 17.00.
Vuoden 2018 ensimmäinen kerhoilta on
10.1.
Kanttori Helenan ja Teudor- karhun yhteinen puhelinnumero on 0445115748 tai
helena.matsi@ort.fi

Ritva Hilakivi sai PSHVn kultaisen ansiomerkin
Vihannin tiistaiseuran juhlan yhteydessä.

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/

POSLIINIMAALAUSKERHO SEKÄ
IKONIMAALAUS
katso tiedot www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/
KIRJALLISUUSPIIRI
Syksyn ensimmäinen kirjallisuuspiiri kokoontuu keskiviikkona 6.9 klo 18.00 ehtoopalveluksen jälkeen Oulun seurakuntasalilla (Torikatu 74), jolloin aiheena on Mika
Waltarin “Valtakunnan salaisuus”. Syksyn
muut kokoontumiset ovat ke 18.10 ja ke
22.11., katso tarkemmat tiedot www.oosrk.
fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-alue-aikuistenkerhotoiminta/
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet 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/

Kalajoen tsasounassa vietettiin juhlava
liturgia sunnuntaina 27.8. Palveluksen toimittivat Iisalmesta isä Martti
Hänninen Iisalmesta ja diakoni Kari
Paakkola Oulusta. Iisalmen seurakunnan kirkkokuoro lauloi palveluksessa
kanttori Kaisa Salon johdolla. Lukijana
toimi Jarmo Pylkkönen Iisalmen seurakunnasta. Ponomareina palvelivat
Hannu Ruottu Sonkajärveltä, Mauno
Tuominen Vihannista ja Pekka Jylänki
Oulaisista.
Seurakuntalaisia oli laajalta Iisalmen
seurakunnasta tullut linja-autollinen
ja Oulun seurakunnan alueelta myös
kirkkokansaa oli mukana.

ORTODOKSISUUS TUTUKSI
RAAHESSA LA 23.9.
Kaikille avoin ortodoksinen
kirkkopäivä
Raahen rukoushuoneella
(Brahenkatu 2)
lauantaina 23. syyskuuta:
-

-

Liturgia klo 10.00
Ruokailu kaikille klo 12.00
Katedraalikuoron konsertti
klo 13.00
Luento ortodoksisesta kirkosta
ja kulttuurista n. klo 13.30
Kahvit klo 14.30
Papit piinapenkissä eli
kyselytunti, vapaata
keskustelua
Akatistos-rukouspalvelus
klo 16.00
Lämpimästi tervetuloa!

FILANTROPIA OULUSSA
LA–SU 4.–5.11.2017
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen
diakonia ja lähetystyö Finatropia
ry:n toimihenkilöitä vierailee
Oulussa ja esittelee kirkkomme
lähetystyötä Itä-Afrikassa.
Lauantai 4.11.
klo 14.00 Yhteinen lounas
klo 14.30–17.00 Innostava ItäAfrikka – ortodoksisen kirkon
lähetys- ja diakoniatyön hedelmiä
(Laura Karlin ja Hannele Järvinen
Filantropia ry:stä)
klo 18.00 vigilia
Sunnuntai 5.11.
klo 10.00 Kasteliturgia
(metropoliitta Elia)
klo 11.30 Lähetysteemallinen
kirkkokahvi seurakuntasalissa
(Filantropia ja Oulun seurakunnan
lähetyspiiri)

HISTORIASEMINAARI SUOMI
100 VUOTTA JA ORTODOKSINEN
KIRKKO LA 9.12. OULUSSA
Paikka ja aika:
Oulun ortodoksinen seurakuntasali
klo 13.00–17.30 (Torikatu 74, Oulu)
klo 13.00 Rukouspalvelus ja lounas
klo 13.45 Seminaarin avaus,
kirkkoherra
Marko Patronen
Seminaarissa on kolme Suomen
ortodoksisen kirkon vaiheita
100-vuotiaassa Suomessa
käsittelevää esitelmää, joiden
otsikot täsmentyvät tuonnempana.
Esitelmöitsijät: Teol. tri Juha
Riikonen Itä-Suomen yliopistosta
ja fil. maist. Sandra Still Oulusta.
Kolmas esitelmöitsijä varmistuu
syys–lokakuun vaihteessa.
klo 17.30 Seminaarin päätös
Osallistumismaksu aterian kanssa
10 euroa / henkilö.
Oulun ortodoksinen seurakunta

OULUN ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN TARKASTUS
6.–8.10.2017
Seurakunnan lakimääräinen
tarkastus pidetään joka viides vuosi.
Seurakunnan tarkastaa metropoliitta
Elia ja tarkastusryhmä.

Isä Raimo ja Marja
Kiiskinen

KULTAHÄÄPÄIVÄ
9.9.2017
Niin pysyvät nämä kolme:
usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus.

Poimintoja ohjelmasta:
Perjantai 6.10.
Klo 11.00 Esipaimenen vastaanotto ja
alkajaisrukoushetki katedraalissa
Katedraalin tarkastus
Toiminnan ja hallinnon tarkastus
kirkkoherranvirastossa
Klo 18.00 Ehtoopalvelus ja
ekumeeninen ilta, Kemin
ortodoksinen kirkko, Lehtokatu 31
Lauantai 7.10.
Klo 10.00 Aamupalvelus katedraalissa
klo 11.30 Papiston ja kanttorien
kokous
Klo 14.00 Lounas ja
luottamushenkilöiden ja
toimintapiirien edustajien yhteinen
kokous seurakuntasalissa
Klo 18.00 Suuri ehtoopalvelus
Sunnuntai 8.10.
Klo 10 .00 Liturgia
(klo 9.45 esipaimenen vastaanotto)
klo 11.30 seurakunnan kokous
Klo 12.00 Yhteinen lounas
seurakuntasalissa (Irakin assyrialaiset)

1. Kor. 13:13

Kiitos

Lämmin kiitos metropoliitta
Elialle, Oulun seurakunnan
työntekijöille,
seurakuntalaisille, ystävilleni
ja kaikille, jotka muistitte
minua 50-vuotispäivänäni
kesäkuussa 2017.
Anne Patronen

Esipaimenet,
Oulun ortodoksisen seurakunnan
papisto ja seurakuntalaiset

Lämmin
kiitos

(23.4.2017) tuoniolmaisiin
siirtyneen vaimoni muiston
kunnioittamisesta
sekä

Sydämellinen
kiitos
merkkipäiväni (1.5.2017)
muistamisesta,
erityisesti kiitän seurakuntaa
apostoli Matteuksen ikonista.
Isä Matti Porkka
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OULUN SEURAKUNTA

Kripari Muhoksella
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Päiväleiri Oulussa

Meri-Lapin lastenleiri
Kuva: Tuukka Rantanen

Seniorileiri Tervolassa
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OULUN SEURAKUNTA

Kemin praasniekka

Taivalkosken
praasniekka

Praasniekkoja kesällä 2017

Kuvat: Maarit Paakkola

Tornion praasniekka
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VAASAN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Ilolla uutta kohti!
Med glädje mot det nya!
Kesä on pian ohi ja syksy lähestyy. Syyskuun 1. päivänä alkaa uusi kirkkovuosi. Kirkkovuoden alkamispäivänä luetaan Jeesuksen puhe, jonka hän piti eräänä sapatinpäivänä
synagogassa. “Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut... julistamaan
otollista vuotta.” (Luuk 4: 18–19). Nämä sanat ovat eräänlainen toimintaohjelma. Kirkko
tahtoo uuden kirkkovuoden alussa palauttaa kirkon perustajan, Jeesuksen, työohjelman
papiston ja seurakuntalaisten mieliin heidän toimintaohjeekseen.
Jos tarkastelen kulunutta kirkkovuotta taaksepäin, on nähtävissä ilahduttavaa, myönteistä kehitystä. Vuoden alussa
seurakunnan toiminta laajeni

Seinäjoen

kasvukeskuk-

seen. Seinäjoella toimitetaan
säännöllisesti

liturgioita

ja

järjestetään pätevää katekumeeniopetusta. Lapualla jatketaan

tiistaiseuratoimintaa.

Kesäkuussa Vaasa seurakunta
järjesti Oulun hiippakunnan
kristinopinleirin

Muoniossa.

Heinäkuun alussa seurakunta
sai vakinaisen kirkkoherran ja lähitulevaisuudessa on tulossa uusi pappisvihkimys. Erityisen myönteisenä asiana todettakoon seurakuntalaisten aloitteellisuus ja vapaaehtoistyön voimistuminen. Kiitosta ansaitsevat myös seurakunnan toimielimissä työskentelevät
henkilöt, rukoushuoneitten isännöitsijät ja maallikkopalvelusten vetäjät.
Lopussa mainittakoon että seurakunnan toiminta ei koostu ainoastaan uskontokasvatuksesta, vaan myös hallinnosta ja taloudenhoidosta. Vaikka kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa, seurakuntatyö on yhteistä vastuuta ja kaikkien seurakuntalaisten palvelemista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen puitteissa neuvoston ja valtuuston kanssa. Seurakunnan
hallinto syvällisessä mielessä on “liturgia liturgian jälkeen”, sillä seurakunnan hallinnossa
toteutuu sama periaate kuin jumalanpalveluksissakin. Toivon kaikille siunattua uutta kirk-

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, kirkkoherra
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi
Laura Aho, kanttori
p. 040 5698 304
laura.aho@ort.fi

kovuotta sekä pyydän uutena paimenena esirukouksia tärkeässä kutsumustehtävässä!
Sommaren är snart förbi och hösten närmar sig. Den första september börjar det nya
kyrkoåret. På begynnelsedagen för kyrkoåret läses Jesus tal, som Han höll en sabbatsdag
i synagogan. ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig…..att förkunna året som
Herren har valt”. (Lukas 4: 18–19). Dessa ord är ett slags verksamhetsprogram. Om vi ser
på det gångna kyrkoåret kan vi skönja en glädjande, positiv utveckling. I början av året
utvidgade verksamheten sig till Seinäjokis växande centra. I Lappo fortsatte församlingens
tisdagsverksamhet. I början av juli fick församlingen en fast anställd kyrkoherde och i en
nära framtid vigs en ny präst. Som speciellt positivt bör nämnas församlingsmedlemmarna
aktivitet och frivillighetsarbetets förstärkande. Jag önskar alla ett välsignat nytt kyrkoår
och ber som ny herde om förböner i det viktiga kallelsearbetet.
Andrei Sõtšov
kirkkoherra

Juhlava päivä seurakunnassa
15.10.
Metropoliitta Elia toimittaa liturgian
Vaasassa Pyhän Nikolaoksen
kirkossa sunnuntaina 15. lokakuuta.
Palveluksessa metropoliitta Elia
vihkii diakoni Simo Haaviston
papiksi ja siunaa seurakunnan
uuden kirkkoherran, pastori Andrei
Sõtšovin, tehtäväänsä.
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
VAASA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Kari Leino,
p. 050 467 8217
Ke 30.8. klo 18 ehtoopalvelus
To 31.8. klo 18 Kiitosakatistos,
kirkkovuoden alku
La 2.9. klo 18 vigilia
Su 3.9. klo 10 hetkipalvelus
Ke 6.9. klo 18 akatistos
Jumalansynnyttäjälle
La 9.9. klo 18 vigilia
Su 10.9. klo 10 hetkipalvelus
Ke 13.9. klo 18 Vigilia
To 14.9. klo 9 liturgia, kunnallisen ja
eläväksi tekevän ristin ylentäminen
La 16.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 17.9. klo 10 hetkipalvelus
Ke 20.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 23.9. klo 18 vigilia
Su 24.9. klo 10 ei hetkipalvelusta
Ke 27.9. klo 18 kiitosakatistos
La 30.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 1.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 4.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 7.10. klo 18 vigilia
Su 8.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 11.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 14.10. klo 18 vigilia
Su 15.10. klo 10 liturgia
Ke 18.10. klo 18 akatistos
Jumalansynnyttäjälle
La 21.10. klo 18 vigilia
Su 22.10. klo 10 liturgia
Ke 25.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 28.10. klo 18 vigilia
Su 29.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 1.11. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 3.11. klo 18 vigilia
La 4.11. klo 10 liturgia,
Karjalan valistajien yhteinen juhla
La 4.11. klo 18 ehtoopalvelus

Su
Ke
La
Su
Ke
La
Su
Ke
La
La
Ke

5.11. klo 10 hetkipalvelus
8.11. klo 18 kiitosakatistos
11.11. klo 18 Vigilia
12.11. klo 10 liturgia
15.11. klo 18 ehtoopalvelus
18.11. klo 18 vigilia
19.11. klo 10 liturgia
22.11. klo 18 ehtoopalvelus
25.11. klo 18 vigilia
26.11. klo 10 hetkipalvelus
29.11. klo 18 akatistos
Jumalansynnyttäjälle
Ke 20.12. akatistos
Jumalansynnyttäjälle

KOKKOLA
PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö,
p. 040 668 2994
Su 24.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja
liturgia, Kokkolan tsasouna 60-vuotta
Su 29.10. klo 10 liturgia
Su 26.11. klo 10 liturgia

PIETARSAARI
PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik,
p. 050 593 9148
Su 10.9. klo 10 liturgia
Su 5.11. klo 10 liturgia

LAPUA
PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä avoin
Su 3.9. klo 10 liturgia
Su 8.10. klo 10 liturgia
Su 12.11. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI
JUMALANÄIDIN SUOJELUKSEN
RUKOUSHUONE
Päivölänkatu 32, Seinäjoki
Isännöitsijä Anja Anttila, p. 040 545 68 55
To 7.9. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,
Jumalanäidin syntymä
To 14.9. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 21.9. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 28.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 30.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 1.10. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
Jumalanäidin suojelus, praasniekka
To 5.10. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 12.10. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 19.10. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 26.10. klo 18 ehtoopalvelus
To 2.11. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 9.11. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 16.11. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Ma 20.11. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,
Jumalanäidin temppeliin käynti
To 23.11. Jeesuksen ruouspalvelus
To 30.11. klo 18 Ehtoopalvelus

KAUHAJOKI
KAUHAJOEN EV.LUT. SRK:N
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1
Su 17.9. klo 10 liturgia

TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA
INNOSTAVA ITÄ-AFRIKKA ORTODOKSISEN KIRKON LÄHETYS- JA
DIAKONIATYÖN HEDELMIÄ
Tule tutustumaan lauantaina 7.10. klo 14–
17 Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälisen lähetys- ja diakoniatyön järjestöön Filantropiaan. Tapahtuman tarkoituksena on
tehdä Filantropian toimintaa tutuksi sekä
miettiä osallistujien kanssa lähetystyöhön
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liittyviä paikallisesti toteutettavia ideoita
ja tavoitteita. Kahvitarjoilu. Tapahtuma on
ilmainen. Tervetuloa.
KOKKOLAN RUKOUSHUONEEN
60-VUOTISJUHLA 24.9.17
Tervetuloa juhlistamaan Kokkolan rukoushuoneen 60-vuotisjuhlaa. Juhla alkaa
vedenpyhityksellä klo 9.30 ja jatkuu siitä

jumalalliseen liturgiaan. Liturgian jälkeen
kirkkokahvit ja seminaari ”Kokkolan ortodoksit aikojen saatossa”. Juhlapuhujina isä
Raimo Pores Helsingistä aiheesta ”Seurakunnan toiminta Kokkolassa 1960-luvulla”
ja kirkkoherra isä Andrei Sotsov ”Seurakunnan toiminta tulevaisuutta katsoen”.
Lämpimästi tervetuloa.

Muonion kripari 2017
Kuvat: Laura Aho
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Kuva: Irja Haapala

Toini Honkala (90 v) sai
24.6.2017 KP metropoliitta
Elialta siunauskirjan pitkäaikaisesta työstä seurakunnan ja
kirkon hyväksi.

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 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.

Kotia etsimässä
SYYRIA ● KERÄYS
Filantropian keräystili:
FI08 5480 0520 0345 94
Viite: 12221
www.filantropia.fi

Filantropia

ORTODOKSISEN KIRKON KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA LÄHETYSTYÖ FILANTROPIA RY ON SAANUT POLIISIHALLITUKSELTA RAHANKERÄYSLUVAN (LUVAN NUMERO POL-2015-11267, MYÖNNETTY 4.1.2016), JOKA ON VOIMASSA 4.1.2016-31.12.2017
31.12.2017 KOKO SUOMEN ALUEELLA AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA.
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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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Patriarkka Bartolomeoksen paimenkirje uuden kirkkovuoden alkaessa

Rakkaat veljet ja sisaret Herrassa,
Jumalan armosta astumme tänään uuteen
kirkkovuoteen, yhä edelleen todistaen
hänestä ”joka on meitä rakastanut” (Room.
8:37), ja valmiina ”antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne
perustuu” (1.Piet. 3:15). Astumme kirkkovuoteen eläen kirkkona, Kristuksessa ja Kristuksen mukaan, joka lupasi olla kanssamme
”kaikki päivät maailman loppuun asti.”
(Matt. 28:20)
28 vuotta on kulunut siitä, kun ekumeeninen patriarkaatti teki synodaalisen
päätöksen ”luonnonsuojelun muistopäivästä”, jolloin rukoilemme ja anomme ortodoksisuuden pyhässä keskuksessa ”koko
luomakunnan puolesta”.
Kyseinen patriarkaalinen ensyklika
(1.9.1989) kutsui kaikkia ortodokseja ja
muita kristittyjä tänä päivänä nostamaan
kiitosrukouksensa ”luomakunnan suuresta
lahjasta” kaiken Luojalle ja anomaan sen
säilyttämistä eheänä.
Ilmaisemme ilomme ja tyytyväisyytemme siitä, että Konstantinopolin kirkon
aloite on otettu laajasti vastaan ja sen vaikutus on ollut hedelmällinen. Olemme osoittaneet ekologisen kriisin olevan juuriltaan
hengellinen ongelma, ja myös korostaneet
katumuksen ja arvojen priorisoinnin tarvetta
nykyihmiskunnalle. Olemme vakuuttuneita,
että luomakunnan hyväksikäyttö ja tuhoaminen ovat kristillisen eetoksen vääristymiä ja
vinoutumia, eivät niinkään vääjäämätöntä
seurausta raamatullisen käskystä ”lisääntyä
ja täyttää maa” (1. Moos. 1:22). Katsomme
epäekologisen käytöksen olevan myös loukkaus Luojaa kohtaan sekä hänen käskyjensä
rikkomista, ja näiden asioiden olevan viime
kädessä toimintaa ihmisen aitoa kutsumusta
vastaan. Mikään kestävä kehitys ei voi tapahtua hengellisten arvojen tai luonnollisen
ympäristön kustannuksella.
Suuri ja pyhä Kristuksen Kirkko on
todistanut ja jatkaa todistamista ortodoksisen uskomme ympäristöystävällisestä luonteesta. Teemme näin korostamalla luomakunnan eukaristista luonnetta: uskovaisten,
luomakunnan ”pappien”, on vastattava luomakunnan lahjaan tarjoamalla se lakkaamatta kiitosuhrina takaisin kaiken Luojalle.
Korostamme myös askeettista periaatetta
vastineena modernille ajatukselle mielihyvän
hakemisesta. Luomakunnan kunnioitus kuuluu todella ortodoksisen perinteemme ytimeen.
Erityisen huolestuttavana pidämme sitä
tosiseikkaa, että vaikka ekologisen kriisin
leviäminen on selviö, ihmiskunta siitä huolimatta on taloudellisen kasvun ja teknologi-

sen kehityksen nimissä unohtanut vaatimuksen korjata radikaalisti asennettamme
luomakuntaa kohtaan. On selvää, että tästä
seurannut luonnonympäristön tuho ja sen
luonnottomat muutokset ovat suoraa seurausta tietystä talouden kehitysmallista, joka ei
ota huomioon ekologisia seuraamuksia.
Lyhyen aikavälin hyödyt elinolojen parantumisen myötä tietyissä paikoin maailmaa
ainoastaan kätkevät luomakunnan järjettömän hyväksikäytön ja valloituksen näkyvistä.
Sellaista yritysten liiketoimintaa, joka ei kunnioita planeettaamme kotina, ei saisi oikeuttaa liiketoiminnaksi lainkaan. Nykyajan
rajoittamaton, globalisoitunut talouselämä
kulkee käsi kädessä tieteen ja teknologian
häikäisevän kehityksen kanssa; näiden
eduista huolimatta niiden mukana kulkee
samalla ylimielinen suhde luontoon ja sen
hyväksikäyttöön. Moderni ihminen tuntee
tämän asian oikein hyvin, mutta käyttäytyy
kuin ei tietäisi siitä mitään. Tiedämme, että
luonto ei uusiudu tai palaudu loputtomasti;
silti jätämme huomiotta ”talousympäristön”
kielteiset puolet. Rajoittamattoman kaupan
ja tieteen räjähdysherkkä yhdistelmä, toisin
sanoen pohjaton luottamus tieteen ja teknologian voimaan, on omiaan vain lisäämään
luomakunnan ja ihmiskunnan yhtenäisyyttä
vaanivia uhkatekijöitä.
Suuri ja pyhä Ortodoksisen Kirkon
Synodi ilmaisi viisaasti ja selkeästi ”autonomisen talousjärjestelmän” vaarat, eli talousasioiden erottamisen vaarallisuuden ihmiskunnan elintärkeistä tarpeista, joihin on
mahdollista vastata vain kestävän ympäristön kautta. Tämän sijaan kokous ehdotti
”evankeliumien kestävän kehityksen mallia”
voidakseen vastata nykyiseen ekologiseen
haasteeseen kristillisen perinteen periaatteiden pohjalta. Vastauksena oman aikamme
uhille Kirkon traditio vaatii ”asenteen ja käytöksen radikaalia muutosta”; vastauksena
ekologiseen kriisiin traditio ehdottaa asketismin henkeä, ”yksinkertaisuuden ja kohtuullisuuden” henkeä; vastauksena ”ahneuteemme” perinne peräänkuuluttaa askeettista
elämäntapaa vastavoimana ”kuluttamisen ja
omistamisen kyllästämälle maailmankuvalle.”. Suuri ja Pyhä Synodi myös nosti
korostaen esiin ”luonnollisen ympäristön
tuhoamisen sosiaalisen ulottuvuuden ja traagiset seuraukset.”
Synodin päätösten hengessä myös me
haluamme tämän kiertokirjeen kautta
korostaa ekologisten ja yhteiskunnallisten
ongelmien välistä yhteyttä sekä todeta niiden olevan samaa alkuperää, jonka taustalla
on langennut ja syntinen ”pimentynyt

sydän” sekä Jumalan meille antaman vapaan
tahdon väärä käyttö. Luonnon ja yhteiskunnan tuhoamista edeltää aina sisäinen ”arvojen uudelleenarviointi”, hengellinen ja eettinen vaurio. Kun aineellinen omaisuus
hallitsee sydäntämme ja mieltämme, asenteemme lähimmäistä ja luomakuntaa kohtaan muuttuu väistämättä luonteeltaan omistavaksi ja hyväksikäyttäväksi. Raamatullisin
termein ”huono puu” tekee aina ”kelvottomia hedelmiä.” (Matt. 7:17) Samaa asiaa laajentaen toteamme, että luomakunnan ja toisten ihmisten kunnioittaminen on sekin
samaa hengellistä alkuperää: se on peräisin
uudistumisestamme Kristuksessa ja hengellisestä vapaudesta. Aivan kuten ympäristötuho on yhteydessä yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen, myös
ympäristöystävällinen asenne on erottamattomassa yhteydessä yhteiskunnalliseen solidaarisuuteen.
On myös käynyt ilmeiseksi, että ratkaisu
tämän hetken monitahoiseen meitä koskettavaan – inhimillistä ja luonnollista ympäristöä uhkaavaan – kriisiin vaatii moniulotteista liikehdintää ja yhteistä ponnistusta.
Aivan kuten muiden elintärkeiden ongelmien kohdalla, pohjalla vaikuttaviin ja toisiinsa liittyviin yhteiskunnallisiin ja ekologisiin kriiseihin on mahdotonta vastata ilman
kristittyjen välistä sekä uskontojen välistä
yhteistyötä. Niinpä dialogissa on hedelmällinen kasvualusta jo olemassa olevien ympäristöystävällisten ja yhteiskunnallisten traditioiden edistämiselle, joiden tarkoituksena
on herättää ympäristö- ja yhteisökeskustelua
sekä samaan aikaan tarjota rakentavaa kritiikkiä näkemykselle, joka katsoo edistystä
yksinomaan teknologian ja talouden näkökulmasta, luomakunnan ja sivistyksen kustannuksella.
Lopuksi jälleen haluamme tuoda esiin,
että ympäristön ja ihmisten kunnioittaminen
ovat luonteeltaan erottamattomia, ja kutsumme kaikkia hyväntahtoisia ihmisiä ryhtymään hyvään kamppailuun luonnollisen
ympäristön suojelemiseksi ja ihmistenvälisen
solidaarisuuden lisäämiseksi. Antakoon
Herra ja kaiken hyvän antaja, kaikkeinpyhimmän Jumalanäidin rukousten kautta,
kaikille teille sydämen, ”joka on armahtavainen jokaista luotua olentoa kohtaan” ja kannustaisi teitä ”rakkauteen ja hyvin tekoihin.”
(Hepr. 10:24).
+ Konstantinopolin Bartolomeos,
palava esirukoilijanne Jumalan edessä
Käännös: Ari Koponen

