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Uskollisuudesta ja ekumeniasta

O

rtodoksinen kirkkomme on kuin kallisarvoinen
helmi, jota arvostamme ja josta haluamme pitää kiinni. Isien usko ja kirkon pyhä perimätieto
ovat meidän aarteemme. Niistä voimme jatkuvasti

ammentaa elävää vettä. Sakramentaalisen elämän ja huolenpidon kautta kirkko huolehtii jäsenistään syntymästä alkaen koko
maanpäällisen elämän ajan. Ajallisen elämän päätyttyäkin kirkko
jatkaa rukoilemista jäsentensä puolesta.
Uskomme, että hengellisen elämän täyteys on juuri ortodoksisessa uskossa. Ortodoksikristittyinä kuulumme samanaikaisesti
sekä maailmanlaajuiseen, yhteen pyhään ja katoliseen kirkkoon
että omaan paikallisyhteisöömme, omaan seurakuntaamme. Yhteys kirkkoon ilmenee aivan erityisesti eukaristian eli ehtoollisen sakramentissa. Se sitoo meidät toistuvasti kirkon yhteyteen.
Liturgiaan kokoontuessamme ja sitä toimittaessamme olemme
Metropoliitta Elia ja arkkipiispa Irineos profeetta
Elian praasniekassa Kreetalla.

yhteydessä Kolmiyhteiseen Jumalaan, kirkon pyhiin ja toinen toisiimme. Kun toimitamme liturgiaa, olemme Kirkko, jota yhdistää
ykseys uskossa ja Kirkon perinteessä.
Ortodoksisena kirkkona osallistumme myös ekumeeniseen
työhön. Ekumenian tavoitteena on edistää kristittyjen ykseyttä.

Muistan kun edeltäjältäni metropoliitta Panteleimonilta ker-

Kirkkojenvälisen keskustelun kautta ymmärrämme toisiamme

ran kysyttiin kenties hieman erikoiselta tuntuva kysymys: ”Millai-

paremmin. Keskustelu myös auttaa parsimaan umpeen haavoja,

nen on hyvä ortodoksi?” Hetken mietittyään hän vastasi: ”Sellai-

joita kirkkojen väliset erot ovat saaneet aikaan. Ortodoksisessa

nen joka on uskollinen kirkolle.” Toden totta, olipa hyvä vastaus!

kirkossa rukoilemme toistuvasti ’kaikkien yhdistymistä’. Milloin

Jos haluamme olla uskollisia omalle kirkollemme ja sen täyteydel-

tämä yhdistyminen on todellisuutta, jää nähtäväksi.

le, pyrkikäämme kaikessa pysymään sen yhteydessä. Älkäämme

Sakramentaalinen yhteys kirkkojen välillä on kuitenkin meidän

lähtekö seuraamaan toisia paimenia.

ymmärryksemme mukaan mahdollista vasta sitten, kun olemme
yhtä mieltä opillisissa kysymyksissä. Siihen on vielä matkaa. Yk-

Som ortodoxa kristna bör vi alltid vara trogna vår egen kyrka. Vi tror

simielisyyttä ei voi edistää viettämällä yhteistä ehtoollista. Tie yk-

att den kristna tron är fullständigt bevarad i vår ortodoxa tradition

seyteen ei kulje sitä kautta. Kirkkomme opettaa, että voimme jakaa

med allt som det innehåller. Det är inte utan betydelse hur vi

ehtoollisen vasta kun oppikysymyksissä on päästy yksimielisyyteen.

förhåller oss till den. Vi bör alltid vara trogna vår egen kyrka och dess

Elämme pienenä vähemmistönä Suomessa, eikä ole saman-

sakramentala liv. Att dela nattvard med icke-ortodoxa kristna eller

tekevää kuinka omaan uskoomme ja kirkkoomme suhtaudum-

att själv ta nattvard i någon annan gemenskap är inte möljigt. Vi delar

me. Ortodoksisen kirkon pysyvyys ja tulevaisuus on taattu vain

helt enkelt inte samma grundprinciper fast vi tror pä samma Gud. Det

jos säilytämme uskomme. Tästä seuraa käytännössä myös se, että

handlar inte om kritik mot de andra eller om någon slags arrogans

emme voi käydä toisten kirkkojen ehtoollispöytään. Emme, vaik-

gentemot dem, det handlar om enhet i kyrkans tro. Visserligen ber

ka he meitä siihen kutsuisivatkin. On hyvä myös tiedostaa, että

vi i våra gudtjänster om allas enhet men vägen dit är ännu lång och

paluu oman kirkon yhteyteen tapahtuu aina katumuksen sakra-

den går i varje fall inte genom att öppna nattvardsbordet. Dessutom

mentin kautta jos sen syystä tai toisesta on joskus jättänyt. ’Eh-

är det bra att känna till om man har ställt sig utanför sin egna kyrka

toollishoppailua’ ei ortodoksi siis voi harrastaa.

så går vägen tillbaka till kyrkans gemenskap genom bikt. Av detta

On tärkeä tiedostaa, että tähän ei ole syynä eri yhteisöjen us-

förstår vi hur allvarligt vi ser på frågan on nattvard.

kon arvostelu tai oma ylemmyydentuntomme. Syynä on käsityk-

Metropolit Panteleimon blev en gang tillfrågad hur är en bra

semme kirkon jäsenyyden luonteesta: ortodokseina jaamme ko-

ortodox. Hans svar var intressant. Han sade nämligen att ‘en sådan

konaan ja täydesti oman kirkkomme uskon ja elämän. Ja kun näin

som är trogen sin kyrka’. Vilket bra svar! Vi skall vara trogna söner

on, emme voi samanaikaisesti osallistua jonkun toisen yhteisön

och döttrar av vår egna tro och inte följa en annan herde.

sakramentteihin. Tässä tulee konkreettisesti esiin kirkkojen erojen
todellisuus. Monille meistä se on kipeä asia. Tästä kokemastamme

Metropoliitta Elia

kivusta nousee kirkkomme halu osallistua ekumeeniseen työhön.

metropoliitta.elia@ort.fi
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Tässä numerossa tarkastellaan
Suomen ortodoksisen kirkon vaiheita
itsenäisyyden ajalta

Aikajanalla:

Autonominen
kirkko itsenäisessä
Suomessa

1918
1919
1921
1923
1924
1939

1940

1945

• 1917 Suomi itsenäiseksi
valtioksi
• 1918 Asetus Suomen
kreikkalaiskatolisesta
kirkkokunnasta, Sortavalaan
perustetaan pappisseminaari
• 1919 Ensimmäinen
suomalainen kirkolliskokous
• 1921 Suomen kirkolle
autonomia Venäjän kirkolta
• 1923 Siirtyminen
Konstantinopolin ekumeenisen
patriarkaatin alaisuuteen
• 1924 Suomeen kaksi
hiippakuntaa: Karjala ja Viipuri
• 1939–1944 Talvi- ja
jatkosota: yli 90 prosenttia
ortodoksien omaisuudesta
jää alueluovutuksissa
Neuvostoliiton puolelle

1951
1957
1961
1980
1988

Evakkokansan tie

• 1940 Viimeistään 1300–luvulla
perustettu Valamon luostari
sijoittuu Heinävedelle,
pappisseminaari muuttaa
Sortavalasta Helsinkiin
• 1945 Vuonna 1895 perustettu
Lintulan luostari sijoittuu
Heinävedelle
• 1945–1957 Ns. kanoninen kriisi
Suomen ja Venäjän kirkkojen
välillä

1950

Kuva: SA-kuva

1917

• 1950 Jälleenrakennuslaki
voimaan. 18 siirtoseurakunnan
lakkautus ja 14 uuden
seurakunnan perustaminen
• 1951 Helsingin hiippakunta
aloittaa toimintansa
• 1957–1961 Pappisseminaari
Kirkkonummella
• 1961–1988 Pappisseminaari
Kuopiossa
• 1980 Oulun hiippakunta
aloittaa toimintansa
• 1988 Pappisseminaari
lakkautetaan, Joensuussa
aloittaa toimintansa
Ortodoksinen seminaari
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Kreikkalaiskatolisten rajakarjalaisten

”Sitä ei voi kuvitella, miten polosii

evakkopolku oli raskas, harvalukuisten

oltiin, yöksi mentiin aina johonkin tyh-

kolttasaamelaisten kohtalo loistaa raskau-

jään latoon vähän suojaa. Pimii oil, kylmä

dessaan.

ja kova nälkä. Eläinparat huusivat surke-

Kirkastiko kärsimys? Sen tietää yksin
polun kulkija, menetyksen kokija ja
hänen jälkeläisensä, jotka niin ikään kan-

asti. Tuntuu, jotta milloinkaan ei minkäänlainen päivä valkene.”
Evakkomatkan vaikeuksien lisäksi

tavat tuota menetyksen haavaa vielä

edessä olivat uudelle asuinseudulla sijoit-

sisimmässään. Kantavat sitä kenties

tumisen haasteet, joita olivat muun

sanoitta ja vain kehollisina tuntemuksina

muassa toimeentulon järjestyminen ja

tai epämääräisinä, toisinaan päätään nos-

hyväksytyksi tulo. Kodin ja kotiseudun

tavina ahdistuksen tunteina.

menetyksistä johtuva mielenmasennus

Evakkopolku alkoi toisilla jo talviso-

helposti vahvistui uusilla asuinseuduilla

dan puhjettua marras-joulukuun tait-

koetun muukalaisuuden kokemuksen ja

teessa 1939, toisilla vasta rauhan tulon

mahdollisesti kohdatun syrjinnän seu-

jälkeen maaliskuussa 1940. Kodistaan

rauksena. Vertaistuki, ”meikäläisten” kes-

lähtemään joutunut ja karjan ajossa

ken kokoontuminen helpotti ainakin het-

mukana ollut suistamolainen Niina Siido-

keksi tuskaa.

rov muisteli talvisodan aikaisia tapahtumia:

Evakkopolku oli useilla perheillä vuosikymmenen mittainen via dolorosa,

ennen kuin uusi vakituisempi asuinpaikka löytyi. Eikä elämä yksinkertaista
ollut sen jälkeenkään: kylmillä asutustiloilla tulevaisuudenuskoa tarvittiin ja sitä
kysyttiin, kun halla vei työn tulokset

Kreikkalaiskatolisista
ortodokseiksi

vuosi toisensa perään.
Kun keskellä menetyksen aiheutta-

Sotienjälkeinen aika oli kirkolle identitee-

Sana ortodoksinen koettiin jo ennen

maa kärsimystä olisi tarvittu rauhan

tin uudelleenluotaamisen aikaa. Yhtäältä

sotia itse ortodoksien keskuudessa ajoit-

aikoja enemmän hengellistä tukea, olivat

ortodoksit olivat tulleet sotien myötä suo-

tain vieraaksi. ”Kreikkalaiskatolinen

papit kaukana siirtolaisuudessa hajallaan

malaiselle valtaväestölle ja sotilaille

kirkko” oli pitkään virallisissa yhteyksissä

olevista seurakuntalaisistaan. Myös luo-

tutummiksi, toisaalta he kantoivat kaksi-

käytetty nimitys kirkosta. Vasta

vutetun alueen seurakunnat joutuivat

jakoista leimaa sotienjälkeisessä mielen-

1950-luvulla kieli alkoi kääntyä puhu-

kiertolaisen asemaan ja menettivät omai-

maisemassa.

maan virallisissa yhteyksissä ortodoksi-

suutensa sotien seurauksena. Kiertolaisuus päättyi lopulta 1940-luvun lopussa
vahvistetun uuden ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntajaon astuessa voimaan. Papisto ja seurakuntalaiset sijoittuivat seurakuntiin eri puolille siirtoväen
sijoitusalueita Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon tai muualle
Suomeen.
Vähitellen 1950-luvun kuluessa edistynyt seurakuntien ja pyhäköiden uudelleenrakentaminen alkoi tehdä mahdolliseksi myös hengellisen sopeutumisen.
Oman pyhäkön seinien suojassa ortodoksit saattoivat harjoittaa uskontoaan niin
kuin tapoihin kuului, pelkäämättä valtaväestön esittämää kielteistä arvostelua,
naureskelua ja pilkkaa.
Jos pääasiassa verovaroin toteutettua
jälleenrakentamista ei olisi säädetty
tapahtumaan lain nojalla, olisi varaton
uskonnollisen yhdyskunnan asemaan.
Ortodoksisen kirkkokunnan sodanjälkeinen tulevaisuus olisi tuossa tilanteessa
ollut aivan toinen kuin mitä nyt olemme
saaneet nähdä ja kokea.
Heli Kaarina Kananen
FT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko

kirkkokunta käytännössä tipahtanut
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Aikajanalla:
sesta kirkosta. Mutta nimityksen vakiin-

poliittiset painolastit hämärtyivät entistä

tuminen oli prosessi: vuonna 1952

enemmän taka-alalle.

ilmestynyt Tito Collianderin johdatuste-

Kieli heijasti mieltä – ja niinpä Suo-

oksen nimi kertoo käsittelevänsä ”kreik-

men ortodoksisen kirkon nimen elävyys

kalais-ortodoksista” uskoa ja elämännäke-

”kreikkalaisvenäläisestä” ”kreikkalaiska-

mystä.

toliseksi” ja vielä ”ortodoksisen kirkkokunnan” kautta kuvaa sotienjälkeistä

vaikuttavien yhteiskunnallisten ja sosiaa-

etsintää. Katariina Husso kirjoittaa, että jo

listen murrosten mukana. Ylidiakoni Leo

ennen sotia alkanut kansallistamispyrki-

Kasanko pohti ortodoksien, erityisesti

mys asemoi suomalaista ortodoksisuutta

evakkojen, kohtaloa uudessa tilanteessa

Bysanttiin. Ortodoksisuus suoritti itsetut-

näkökulmasta, jonka keskiössä oli näky-

kiskeluaan sekä kansallisen puolustami-

vän ortodoksisen identiteetin turvaami-

sen että Kirkon tradition oletetun alkupe-

nen. Kasanko arveli, että ”ilman totuttua

räisyyden hengessä. ”Eräässä mielessä

jumalanpalvelusympäristöä kirkko kanssa

myöhäisemmät lainat uusbysanttilaisesta

vähitellen unohtaa ortodoksisuuden ulko-

kirkkotaiteesta ovat jatkumoa suomalai-

naiset ilmenemismuodot” ja sulautuu

sen ortodoksian kansallistamispyrkimyk-

henkisesti hiljalleen protestanttiseen val-

sille”, toteaa Husso.

taväestöön.
Suomalaista ortodoksista sanastoa oli

1892

• Suomen ortodoksinen
hiippakunta perustettiin
vuonna 1892.
Suomen ja Viipurin
piispanistuin perustettiin
Viipuriin samana vuonna.
• 1892–1898
Arkkipiispa Antoni
(Aleksander Vadkovski)

1899
1905
1921

Karjalan ja Bysantin väliin luotu

• 1899–1905
Arkkipiispa Nikolai
(Nikolai Nalimov)
• 1905–1917
Arkkipiispa Sergei
(Ivan Stragorodski)
• 1921–1923
Arkkipiispa Serafim
(Aleksander Lukjanov)

yhteys vanhan kirkollisen perinteen välit-

ryhdytty kansallistamaan jo ennen sotia,

täjänä oli väline ymmärtää suomalaista

mutta kuuluisa painoikoni, ns. Evakko-

ortodoksiaa uudessa tilanteessa.

Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko

Kirkollinen kieli muuntui taustalla

Arkkipiispat

Kristus, oli esimerkki pyrkimyksistä poistaa venäläinen jälki ja korvata se suoma-

Ari Koponen

laisella.
1950-luvulla ikonimaalausohjeistus
suomeksi pyrki juuri yhdenmukaisuuteen. Sotien jälkeen kansallistamisprojekti

Lähteet:

jatkui Katariina Husson mukaan hienova-

• Katariina Husso, Ikkunoita iko-

raisempana, mutta esimerkiksi ikonimaa-

nien ja kirkkoesineiden histori-

lauksen kirjaimistossa ryhdyttiin käyttä-

aan. Suomen autonomisen orto-

mään kreikan kirjaimistoa ja joissain

doksisen kirkon esineellinen

tapauksissa myös suomalaisia lyhenteitä.

kulttuuriperintö1920–1980-lu-

Karjalan valistajat ja pyhittäjät saivat

vuilla. Suomen Muinaismuisto-

oman juhlansa luterilaisen pyhien mies-

yhdistyksen Aikakausikirja 119.

ten päivänä ja ikonimaalauksessa karjalai-

Helsinki: Suomen Muinaismuis-

suus oli paikallisten pyhien muodossa
näkyvästi esillä jälleenrakennuskauden

riallinen näkökulma kirkolliseen

maalaus ryhdyttiin näkemään myös tyyli-

sanastoon. Ortodoksia 2017.

osana laajempaa kirkollista taideilmaisua
– jolloin ikonimaalauksen mahdolliset
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• 1924–1960
Arkkipiispa Herman
(Herman Aav)
Arkkipiispa Hermanin
aikana arkkipiispan istuin
siirtyi ensin Viipurista
Sortavalaan (vuonna
1925) ja Sortavalasta
Kuopioon (vuonna 1940).

1960

• 1960–1987
Arkkipiispa Paavali
(Yrjö Olmari)

1987

• 1987–2001
Arkkipiispa Johannes
(Wilho Rinne)

toyhdistys 2011.
• Katariina Husso, Kulttuurihisto-

kirkkorakennuksissa. Samalla ajan ikonikriittisin argumentein, siis yleisestikin

1924

2002
2018

• 2002–
Arkkipiispa Leo
(Leo Makkonen)
• Vuonna 2018 arkkipiispan
istuin saatetaan siirtää
Kuopiosta Helsinkiin.
Kirkolliskokous päättää
asiasta 27.–29.11.2017.

Arkkipiispa Paavali ja Konstantinopolin
äitikirkko 1960-luvulla
Patriarkka Aleksei pyysi toukokuussa

kirkolliskokous otti linjakseen ryhtyä luo-

1945 arkkipiispa Hermanilta, että Suomen

maan hyviä suhteita Moskovan patriar-

alkoi 14.11.1961. Vaikka kyseessä oli

ortodoksit palaisivat takaisin Moskovan

kaattiin. Paavalin valinnan yhtenä tausta-

uuden arkkipiispan tavanomainen terveh-

patriarkaatin yhteyteen. Syyskuussa Suo-

syynä oli Venäjä-suhteiden hoitaminen.

dyskäynti äitikirkkoon, vierailulla oli

meen saapunut Novgorodin ja Leningra-

Toukokuussa 1957 metropoliitta

din metropoliitta Grigori (Tshukov)

Nikolai (Jarushevits) toi Moskovan patri-

perusteli esitystä kanonis-teologisilla

arkaatin ”ilosanoman” Kuopioon: Mosko-

syillä, mutta pian suomalaisille selvisi,

van pyhä synodi oli päättänyt palauttaa

että kyseessä oli poliittinen vyörytysyritys.

rukousyhteyden Suomen ortodoksiseen

Moskovan vaatimukset kävivät yksiin

kirkkoon ja palauttaa ystävälliset suh-

samanaikaisen poliittisen tilanteen

teet kirkkojen välille. Ystävyyden

kanssa.

vakuuttelu lähti rivakasti käyntiin.

Aamun Koitto -lehden toimittajana

Merkittävimpänä osoituksena yhteis-

pappismunkki Paavalilla (Yrjö Olmari) oli

työn osoittamisesta Suomesta lähe-

vaikutusvaltainen asema. Paavali kirjoitti

tettiin valtuuskunta, jota johti apu-

Grigorin vierailusta ja kanonisesta kysy-

laispiispa Paavali.

myksestä lehdessä.
Alkuvaiheessa Paavali piti kysymystä

Arkkipiispa Herman jäi eläkkeelle kesäkuun lopussa 1960.

kanonisena, ja oletti Konstantinopolin

Hermanin työn ainoa varteen-

määräävän Suomen kirkon Moskovan

otettava jatkaja oli Paavali,

alaisuuteen. Myöhemmin Paavalin kanta

joka samana vuonna valittiin

muuttui.

uudeksi arkkipiispaksi.

Pappismunkki Paavali tuki epäsuo-

nut kirjoittaa, hän julkaisi Aamun Koi-

Paavali ja
Ekumeeninen
patriarkaatti

tossa 1947 uutisia niistä kirkoista, jotka

Paavali jatkoi Her-

olivat samanlaisten päätösten edessä.

manin aloittamaa

Uutisista kävi ilmi, ettei Moskovan patri-

yhteyden vahvis-

arkaatin voittokulku maailmalla ollutkaan

tamista Kons-

niin ilmiömäistä kuin oli uskoteltu.

tantinopoliin.

rasti liitosta kohtaan esitettyjä epäilyjä.
Koska Suomen kirkon tapauksesta ei sopi-

Moskovan ei lopulta onnistunut liittää

Kirjeenvaihdosta tuli

yhteyteensä, josta se oli eronnut 1923 ja

kuukausit-

liittynyt Ekumeeniseen patriarkaattiin.

taista.

Paavali valittiin apulaispiispaksi vuoden
1955 kirkolliskokouksessa. Valinta osui
mielenkiintoiseen saumaan, sillä sama

Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko

Suomen ortodoksista arkkipiispakuntaa

Apulaispiispa Paavali
solmii suhteita

Paavalin matka Konstantinopoliin
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erityisluonteensa. Ensimmäistä kertaa

kirkkoa kohtaan, mistä todisti kirkkokun-

Aikajanalla:

Suomen arkkipiispa vieraili Konstantino-

nan jälleenrakentaminen valtion varoin.

polin äitikirkossa – 38 vuotta kanonisen

Heinäkuussa Paavali pyysi Kekkosta

yhteyden solmimisen jälkeen. Herman oli

lähettämään valokuvansa Athenagoraalle,

vihitty Konstantinopolissa apulaispiis-

jotta tämä voisi asettaa sen työpöydälleen

Kirkon keskeisimpien
järjestöjen ja muiden
toimijoiden synty

paksi 1923, mutta hän ei vieraillut siellä

presidentti John F. Kennedyn kuvan vie-

arkkipiispana ollessaan. Se kertoo omalta

reen, sillä patriarkka tuntee ”aivan eri-

osaltaan erittäin heikosta Konstantino-

koista rakkautta ja kunnioitusta Suomea

poli-yhteydestä.

kohtaan”. Hanke toteutui.
Ekumeenisen patriarkaatin edustajien

Yhteys Konstantinopoliin
vahvistuu

vierailut Suomeen alkoivat 1950-luvun

Paavali kysyi neuvoa yksinkertaisiin kysy-

läisten piispojen vierailuille. Osana suh-

myksiin patriarkaatissa käyntinsä aikana

teiden tiivistämiskampanjaa Paavali

1961. Erityisesti suomalaisia kiinnosti se,

halusi jatkaa vierailuja. Papiston päiville

voitiinko kanttorit ja katekeetat laskea

marraskuulle 1962 saatiin patriarkaatin

papistoon. Asiaa oli käsitelty kirkollisko-

Geneven edustustosta Meloan piispa

kouksessa.

Emilianos (Timiadis) luennoimaan.

Liturgisten ja käytännöllisten yksityis-

puolivälissä, ikään kuin vastavetona venä-

ten tarkoituksena oli vahvistaa yhteyttä

Athenagoraan vierailua
Suomeen järjestetään
vuosien ajan

kanoniseen äitikirkkoon. Konstantinopo-

Ensimmäiset arviot patriarkka Athenago-

lin äitikirkossa noudatettujen käytäntöjen

raan vierailusta Suomeen esitettiin heti

käyttöönotto Suomessa palveli omalaa-

Paavalin vierailun jälkeen vuoden 1961

tuista yhtenäisyysajattelua, jota Suomessa

lopussa. Paavali mainitsi jopa presidentti

oli harrastettu jo 1920-luvulta lähtien.

Kekkoselle, että historiallinen patriarkaal-

Kyse oli pitkälti ulkonaisten merkkien

linen vierailu toteutuisi 1963. Seuraavaksi

omaksumisesta ja käyttöön otosta. Uutta

vierailun ajankohtana Olli Bergman piti

oli se, että Paavali ei pyrkinyt vahvista-

kevättä 1964, mutta se ei voisi toteutua

maan kirkon julkisuuskuvaa kohti suo-

ilman käyntiä Venäjän kirkon vieraana

malaiskansallista tyyliä, vaan haki kirkol-

Moskovassa.

kohtien kyseleminen viestii toisaalta Paavalin epävarmuudesta. Toisaalta kysymys-

leen jonkinlaista ”yleisortodoksista”

Pian Athenagoras kuitenkin ilmoitti,

ilmettä, mitä juuri Konstantinopolin kat-

että hänen vierailunsa siirtyy kevääseen

sottiin edustavan.

1968. Paavali oli toiveikas, sillä patriarkka

Patriarkka Athenagoras vei kirkkojen

Turkin viranomaiset rajoittivat patriarkan

korkeimmalle poliittiselle tasolle, kun hän

vierailuja huomattavasti.
Tavanomaiseen tapaansa Paavali

tämän valinnasta uudelleen tasavallan pre-

korosti, kuinka tärkeää Suomen ortodoksi-

sidentiksi. Paavali toimi onnittelun välittä-

sen arkkipiispakunnalle oli sen kanoninen

jänä Kekkoselle, ja Kekkonen kiitti Athen-

yhteys Konstantinopolin patriarkaattiin.

agorasta Paavalin kautta.
Kesäkuussa Athenagoras kiitti tasa-

Patriarkka Athenagoraan matka Mos-

renmoisesta suojeluksesta” ortodoksista

• 1886 Ortodoksinaisten piiri alkaa
kokoontua Sortavalassa tiistaisin
(=ensimmäinen tiistaiseura)

1891

• 1891 Ortodoksisen kirjallisuuden
julkaisuneuvosto

1925

• 1925 Ortodoksisten pappien
liitto ry

1932
1935
1943
1944
1951
1957

• 1935 Pyhän Karitsan ritarikunta
• 1943 Ortodoksisten nuorten
liitto ONL ry
• 1944 Ortodoksinen Veljestö
• 1951 Suomen ortodoksisten
opettajien liitto SOOLi ry
• 1957 Suomen ortodoksinen
kirkkomuseo
• 1967 Lintulan luostarin ystävät ry

1986
1988

• 1986 Valamon kansanopisto  

1996
1998
2000
2001

Juha Riikonen

2004
2012
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• 1932 Ortodoksisten kanttorien
liitto ry

1967
1973
1976
1977
1981

kovaan ja Suomeen ei koskaan toteutunut.

vallan presidenttiä Suomen valtion ”suu-

• 1885 Pyhien Sergein ja
Hermanin veljeskunta ry

1886

aloitti vierailut eri kirkkoihin lokakuussa.

ja kansojen välisen yhteyden korostamisen
helmikuussa 1962 onnitteli Urho Kekkosta

1885

• 1973 Valamon Ystävät ry
• 1976 Suomen ikonimaalarit ry
• 1977 Ortodoksinen lähetys ry
• 1981 Ortodoksisen kulttuurin
säätiö

• 1988 Ortodoksisen teologian
opiskelijoiden ainejärjestö
Pistis ry, Oulun ortodoksisen
hiippakunnan säätiö ja Valamo
säätiö
• 1996 Filoksenia ry
• 1998 Helsingin
Metropoliittakunnan Säätiö
• 2000 Ortodoksisen kirkon
ulkomaanapu – OrtAid ry
• 2001 Ortodoksisen kirkon
työntekijät ry
• 2004 Suomen ortodoksisen
kulttuurikeskuksen säätiö
• 2012 Filantropia ry (OrtAid
ja Ortodoksinen lähetys ry
yhdistyivät)

Tulevaisuus tarvitsee meitä kaikkia
Kirkolliskokous on linjannut, että hiippa-

kossa enemmän vastuuta myös lasten ja

seja käytetään toimintaan, ei niinkään

kuntien lukumäärä on jatkossakin kolme.

nuorten hengellisestä kasvatuksesta.

uusiin seiniin.

Sen sijaan hiippakuntarajoihin on odotettavissa muutoksia.

Koska maaseudulta muutetaan yhä

Kaikista haasteista ja muutoksista

enemmän kasvukeskuksiin, tulee toimin-

huolimatta luotan siihen, että monipuoli-

taa kehittää sinne missä väestö enimmäk-

nen toiminta jatkuu hiippakunnassamme

koittaa sitä, että sen väkimäärä ja seura-

seen asuu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita

myös jatkossa. Tosin tähän tarvitaan

kuntien lukumäärä kasvavat. Kuinka rajat

sitä, etteikö maaseudulla olisi seurakun-

meitä kaikkia. Siksi kannustankin meitä

vedetään jää nähtäväksi. Toivon, että kes-

nallista elämää. Seurakunnat harkitsevat

kaikkia osallistumaan kirkon monipuoli-

kustelu siitä alkaisi mahdollisimman pian.

silti jatkossa tarkkaan minne hupenevia

sesta elämästä. Olemalla aktiivinen jäsen

Oulun hiippakunnan osalta tämä tar-

Aivan varmaa on seurakuntien moni-

taloudellisia resursseja käytetään, jotta ne

kirkossa annamme todistuksen ortodok-

kielisyyden ja -kulttuurisuuden lisäänty-

voivat palvella parhaalla mahdollisella

sisesta uskosta hiippakuntamme alueella

minen erityisesti Oulun ja Vaasan seura-

tavalla kaikkia seurakuntalaisia.

ja turvaamme kirkon elämän jatkumisen.

kuntien alueella.
Opetustyön merkitys kasvaa kaikin
puolin ja seurakuntien on otettava jat-

Uusia kirkkoja ei ainakaan lähitulevaisuudessa rakenneta. Kirkolliskokous-

Metropoliitta Elia

kin on linjannut, että taloudellisia resurs-

Kun kirkko elää, mekin elämme
Kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut kas-

Tämän vuoksi kirkollamme on vahva

joissa kristityt “yhdessä mursivat leipää ja

vaa pyhän kirkon jäsenenä, sekä palvella

tulevaisuus. Piispat, papit ja muut työnte-

aterioivat riemullisin ja vilpittömin mie-

sitä 40 vuoden ajan. Monella tavoin antoi-

kijät tulevat ja menevät sukupolvien

lin” (Ap.t. 2:42–47).

sinta aikaa oli esipaimenen tehtävä Oulun

myötä. Mutta Jumalan kansa pysyy. Eikä

hiippakunnassa.

kirkko ole itseään varten, vaan se tekee

Tärkeintä kuitenkin meille jokaiselle
on kristityn elämä seurakunnan keskellä.
Jumalallinen liturgia tuo taivaan maan

Helsingin metropoliitta Ambrosius

Kristuksen työtä maailman pelastukseksi.
Kun kirkko elää, mekin elämme.
Kirkon ja seurakuntien hallinnolliset

Yli 30 vuotta piispana palvellut metro-

päälle. Siinä näkyvä ja näkymätön maa-

rakenteet ovatkin ihan eri juttu. Luulta-

poliitta Ambrosius jää eläkkeelle

ilma kohtaavat, oikeastaan ne ovat sisäk-

vasti niitä tulevina vuosikymmeninä

31.12.2017. Vuoden 2017 kirkollisko-

käin. Kaunis palvelus, ikonit, suitsutuksen

puretaan. Palkatun työntekijäjoukon

kouksessa, joka kokoontuu Valamon

savu, tuohusten lempeä valo, liturginen

sijaan seurakunnissa tehdään ensisijaisesti

luostarissa 27.–29.11., ei suoriteta piis-

liike ja kirkkolaulu välittävät rukoilijoille

vapaaehtoista työtä. Isojen seurakuntien

pan vaalia. Kirkolliskokous tekee tänä

yhteyden enkelien, pyhien ihmisten, vie-

aika on ohi, pienillä on tulevaisuus. Sil-

syksynä päätöksen siitä, siirretäänkö

läpä kuolonuneen nukkuneiden läheisten

loin entistä enemmän meillä on mahdol-

arkkipiispan istuin Kuopiosta Helsin-

maailmaan. Ortodoksisen uskon vah-

lisuuksia keskinäiseen yhteyteen ja jaka-

kiin. Tämän päätöksen jälkeen piis-

vuutta on se, että kirkossa saamme kokea

miseen. Kukapa tietää, vaikka ottaisimme

painkokous tekee tarvittaessa päätökset

ja aina olla osallisina Kristuksesta, hänen

mallia ensimmäisten vuosisatojen ajan

piispojen työnjaosta 1.1.2018 alkaen.

rakkaudestaan ja huolenpidostaan.

seurakuntayhteisöistä ja kotikirkoista,
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Joulupaastosta suuren
paaston kynnykselle

Syntymän ilo ja kärsimys
1600-luvulla italialaissäveltäjä Tarquinio Merula kirjoitti Neitsyt
Marian kehtolaulun Kristus-lapselle:
Nyt on aika nukkua: nuku, lapseni, äläkä itke,
sillä tulee myös itkun aika.
Sulje nuo taivaalliset silmäsi, kuten muutkin lapset,
sillä pian tumma verho kätkee taivaat.
Ime maitoa tahrattomasta rinnastani,
sillä hirmuhallitsija tarjoilee sinulle vain sappea ja etikkaa.
Rakkaani, kultaseni, laula kehtolaulua…
Paradoksaalisesti Kristuksen syntymä oli vailla kärsimystä: Jumalansynnyttäjä ei tuntenut synnytyskipuja. Toisaalta kärsimykset
alkoivat välittömästi, kun kuningas Herodes määräsi esikoispojat
surmattaviksi. Kristus lähti pakolaiseksi Egyptiin: kärsimys tuli siis
kuvaan jo varhain, ikään kuin esikuvana ristinkuolemasta.
Ristinkärsimyksen ja joulun yhteyttä korostetaan myös ortodoksisessa jumalanpalveluselämässä. Ennen pääsiäistä vietetään
suurta viikkoa, jolloin muistellaan Kristuksen kärsimystietä; vastaavasti ennen joulua vietetään omanlaista suurta viikkoaan, jolloin
veisut jäljittelevät suuren viikon hymnejä. Kun suurena perjantaina
veisataan ”Tänään riippuu ristinpuussa Hän, joka on maan ripustanut vesien päälle; orjantappuraseppeleellä kruunataan enkelein
Kuningas; valepurppuraan puetaan Hänet, joka on taivaan pukenut
pilviin”, julistetaan jouluna tätä jäljittelevä veisu ” Tänään syntyy
Neitseestä Hän, joka pitää kädessään koko luomakunnan. Olemukseltaan lähestymätön kapaloidaan ihmisenä kankaaseen. Jumala,
joka alussa vahvisti taivaat, makaa seimessä. Häntä, joka erämaassa
satoi mannaa kansalle, ravitaan rintamaidolla...”
Samaan juhlien ketjuun liittyy myös teofanian eli loppiaisen,
Jumalan ilmestymisen juhla. Sitäkin edeltää päiviä, joiden jumalanpalvelukset jäljittelevät suurta viikkoa. Nämä juhlat julistavat iloa,
mutta myös tulevaa surua: Kristuksen ihmiseksi tuleminen oli siis
tuova mukanaan myös kärsimyksen, joka kuitenkin mahdollisti
meidän paluumme Hänen luokseen.
Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen
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Joulu- ja tammikuussa jumalanpalveluksia
voi seurata tavallista useammin myös
radion ja television välityksellä. Ensimmäistä
suuren paaston lähestymisestä kertovaa
valmistussunnuntaita vietetään ensi vuonna
jo 14. tammikuuta.
Sunnuntai 10.12. klo 11–12 Yle Radio 1
Kahdennenkymmenennen seitsemännen
helluntainjälkeisen sunnuntain liturgia
Pyhän Johannes Kastajan syntymän kirkosta
Kemistä. Palveluksen toimittaa pastori Tuukka
Rantanen ja kuoroa johtaa kanttori Helena
Matsi.
Lauantai 16.12. klo 6.15 ja 7.50 Yle Radio 1
Aamuhartaus, kanttori Anneli Pietarinen,
Lappi
Tiistai 19.12. klo 18.50 Yle Radio 1
Iltahartaus, diakoni Osmo Kurola, Oulu
Sunnuntai 24.12. klo 18–18.45 Yle Radio 1
Kristuksen syntymäjuhlan aaton
ehtoopalvelus Profeetta Elian kirkosta
Ilomantsista. Palveluksen toimittaa
kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja kuoroa
johtaa kanttori Riikka Patrikainen. Palvelus
alkaa kirkossa kello 16.30.
Maanantai 25.12. klo 8–9 Yle Radio 1
Kristuksen syntymäjuhlan liturgia Profeetta
Elian kirkosta Ilomantsista. Palveluksen
toimittaa kirkkoherra Ioannis Lampropoulos
ja kuoroa johtaa kanttori Riikka Patrikainen.
Tiistai 26.12. klo 10–11.30 Yle TV 1
Toisen joulupäivän liturgia Pielavedeltä.
Opetuspuheen pitää arkkipiispa Leo.
Sunnuntai 14.1. klo 11–12 Yle Radio 1
Sakkeuksen sunnuntain liturgia
Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkosta
Lappeenrannasta. Palveluksen toimittaa
kirkkoherra Timo Tynkkynen ja kuoroa johtaa
kanttori Tatiana Mäkelä.
Tiistai 16.1. klo 18.50 Yle Radio 1
Iltahartaus, pastori Kaarlo Saarento, Jyväskylä
Lauantai 27.1. klo 6.15 ja 7.50 Yle Radio 1
Aamuhartaus, kirkkoherra Ville Kiiveri, Hamina
Sunnuntai 11.2. klo 11–12 Yle Radio 1
Sovintosunnuntain liturgia Pyhän
marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkosta
Turusta. Palveluksen toimittaa kirkkoherra Ion
Durac ja kuoroa johtaa kanttori Pasi Torhamo.

Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko

taa tilaa muulle ja toisille, hyvälle. Mitä
vähemmän elämä kietoutuu itsen ympärille, sitä enemmän sitä on jaettavissa.
Joulupaaston ajatuksena on valmistautua
juhlaan, jossa ei ole kyse minusta itsestäni
ja minun suoriutumisestani, vaan kiitoksesta.
Jouluun liittyy myös älyllinen haaste:
tässä juhlassa totuus tulee pieneksi lapseksi. Itse maailman luoja syntyy pieneksi
lapseksi Ainaisesta Neitseestä. Jos tarina
kuulostaa fantastiselta, tai uskomattomalta, kertoo se siitä, että paastomme on
yhä kesken. Uskomisen tai kilvoittelun
tarkoitus ei ole ”uskoa tarinoihin” vaan
oppia kysymään että mitä siitä seuraa.
Kristuksen syntymän yksi seuraus on se,
että voimme alkaa pohtia suhdettamme
Jumalaan uudelleen.
Konstantinopolin arkkipiispa Johannes Krysostomos muistutti seurakuntalaisiaan siitä, että Kristuksen syntymän juhlan kunnioittaminen alkaa Kristuksen
kasteen kunnioittamisesta. Kristus ei vielä
syntymässään ilmoittanut olevansa
Jumala, vaikka hänen syntymänsäkin oli
ihmeellinen – vasta kasteessa, eli tammikuun 6. päivänä juhlittavana teofaniana,
Jumala astuu esiin.

Paastoten kohti joulun iloa

Varhaisessa kirkossa teofania ja Kristuksen syntymäjuhla olivatkin yksi ja
sama juhla. Joulun juhlakautta ”luetaan”
siis kuten Raamattua: edellistä jälkimmäi-

Kirkollisesti joulun odotus alkaa marras-

suvun ja perheen yhdessäolon rentoa ja

sen, Vanhaa Uuden valossa. Samoin paas-

kuun puolivälistä alkavasta joulupaas-

sydämellistä.

ton tarkoitus on tarkastella vanhaa

tosta. Menneinä vuosikymmeninä paasto

Ajatuksissaan kirkosta etääntyneelle

tuntui kenties alkavan hyvissä ajoin ennen

ihmiselle ajatus paastosta tai kirkollisesta

juhlaa, mutta nykyisin on toisin: paaston

joulunvietosta voi tuntua vielä yhdeltä

alkaessa kaupat ja media ovat aloittaneet

lisähaasteelta. Tämäkin vielä!

minäämme uuden, Kristuksen pukeutuneen, valossa.
Merkittävää on myös teofaniana toimitettava vedenpyhitys, jonka esikuvana on

”jouluisen tunnelmoinnin” jo viikkoja

Kirkolla on kuitenkin hyviä uutisia

aiemmin. Joulua markkinoidaan meille

erilaisten odotusten ja paineiden ahdista-

kaste. Johanneksen, kovan paastoajan ja

kaupallisista syistä niin aggressiivisesti,

malle nykyihmiselle. Vähemmän onkin

ankaran kilvoittelijan, työ saapuu päätök-

että juhlan suorittaminen on muuttunut

enemmän.

seensä Kristuksessa: ”Tämä minun iloni on

maallistuneillekin ihmisille jo melkoiseksi

Kirkon paaston tarkoituksena on asi-

Kristuksen Johannes Kastajalta saama

nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa,

kilvoitukseksi. Meille tolkutetaan, että

oiden vähentäminen. Ihmiseen mahtuu

tämä on se aika vuodesta, jolloin kaiken

vain tietty määrä asioita, ja paaston tar-

pitäisi olla täydellistä: lahjojen mieluisia,

koitus ei ole ”tulla vähemmällä toimeen”

paasto päättyy iloon – jonkin itseä parem-

pöydän antimien perinteikkäitä mutta

tai ”antaa aikaa itselle”, vaan olla itse

man astuessa esiin.

kekseliäitä, kodin koristelun tyylikästä,

vähemmän. Vähemmän oleminen vapaut-

mutta minun vähetä.” (Joh. 3:29-30)
Johannes näyttää paaston esimerkkiä:

Kristus syntyy – kiittäkää!
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Преподобный Трифон Печенгский,
просветитель Кольских саамов
Преподобный Трифон Печенгский,

устройстве обители в Лапландии.

основал при нем монастырь во имя

Кольский, просветитель лопарей.

Терпя лишения, гонения и побои, под

Святой Троицы. Показывая пример

15 декабря Финляндская Право-

страхом смерти не отступил от

смирения преподобный уклонился от

славная Церковь празднует память

апостольского служения. В начале

игуменства, поставив настоятелем

преподобного Трифона Печенгского.

служения преподобный терпеливо

своего ученика Илью. Горя желанием

переносил и брань, и побои язычников.

окрестить лопарей Кольского

миру Митрофан) родился в 1495 г. в

Его часто выгоняли из саамских

полуострова, Трифон постригся в

Новгородской губернии в семье

деревень, травили собаками. Однако

монахи, став первым монахом

священника. С ранних лет

спустя некоторое время он вновь

основанного им монастыря в Печенге.

преподобный Трифон, будучи близок к

возвращался туда, откуда его гнали.

храму Божию, часто посещал

Постепенно мудрым и кротким его

несколькими братиями ходил в

церковные богослужения, стремясь к

словом многие язычники обратились

Новгородские земли, а также в Москву,

богоугодной жизни. Больше всего его

ко Христу.

прося подаяния и отправляя собранное

Святой Трифон Печенгский (в

привлекала мысль посвятить себя
служению Богу в полном одиночестве.
Из богатого торгового Новгорода

У новообращенных христиан не

В годы неурожая святой с

в монастырь. Достигнув старости,

было храма, их было также некому

преподобный мирно почил о Господе

крестить, т.к. преподобный Трифон

15 декабря 1583 г. в возрасте 88 лет.

многие рыболовы и купцы,

был мирянином. Тогда Трифон решил

торговавшие мехами, ездили на север

пойти в Новгород к митрополиту

ко Господу святой Трифон не покидает

за нужными товарами. Однажды один

Макарию с просьбой построить храм.

всех молящихся ему. Часто дивный

из таких купцов, возвратившись из

В 1532 г. святой построил храм и

заступник на суше и на море

Однако и после своего отшествия

своей поездки, в

оказывает скорую помощь

присутствии Трифона,

призывающим его.

рассказывал о народе,

История основателя

живущем в северных

Печенгского Свято-

краях, где он побывал.

Троицкого монастыря

Этим краем был Кольский

неразрывно связана с

полуостров, где жили

Финляндией и

саамы (лопари). Трифон

Финляндской

чутко прислушивался к

Православной Церковью.

речам купца. Когда гость

Поэтому преподобный

ушёл, он стал обдумывать

Трифон, просветитель

его слова и решил

Печенгского края

отправиться с проповедью

поминается неустанно на

Христа к язычникам-

богослужениях вместе с

лопарям.

именами просветителей

Придя на Кольский

Карельских, преподобных

полуостров к лопарям,

Сергия, Германа и

проживавшим на реке

Арсения. «Святый

Печенге, преподобный

преподобный Трифоне,

изучил их язык, обычаи и

моли Бога о нас!»

стал проповедовать им
веру Христову. Много

А. Сычёв

трудностей перенес

настоятель Свято-

преподобный при

Никольского храма г. Вааса
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Sarjakuva: Venla Vornanen

Kriparikesä 2018 lähestyy ja
ilmoittautuminen alkaa!
Täyttääkö perheenne nuori 15 vuotta

Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan
• Oulun seurakunnan leiri järjestetään

osallistujan nimi, syntymäaika ja yhteys-

vihdoin tullut aika ilmoittautua kriparille

Koortilan leirikeskuksessa Muhoksella

tiedot. Jokaiselle leirille otetaan ensisijai-

eli kristinoppileirille!

8.–14.7.2018. Ilmoittautuminen 20.3.

sesti oman seurakunnan nuoria, mutta jos

mennessä osoitteeseen oulu@ort.fi tai

tilaa on, mukaan voidaan ottaa osallistujia

numeroon 044 5115 741.

myös muista seurakunnista. Lisätietoa

vuoden 2018 aikana? Onnittelut! On

Kripari on vapaaehtoinen, mutta
varsin suosittu etappi ortodoksinuoren
matkalla aikuisuuteen: valtaosa ikäluokasta haluaa kriparille.
Kripari tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa omaa ortodoksista identiteettiä ja

• Kajaanin seurakunnan kripari

leireistä löytyy tämän lehden seurakunta-

järjestetään Kuivajärvellä 2.–8.7.2018.

sivuilta ja seurakuntien www-sivuilta.

Ilmoittautuminen 8.12. mennessä

Muista myös tämä vaihtoehto:

osoitteeseen kajaani@ort.fi.

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on

löytää oma tapa osallistua aktiivisesti

• Vaasan ja Lapin seurakuntien yhteinen

järjestänyt monena vuonna kaikkien seu-

kirkon elämään. Sen lisäksi juhlavaan

leiri järjestetään 8.–17.6. Pohjois-Lapissa

rakuntien nuorille avoimen luostarikripa-

päätösliturgiaan huipentuva kripari on

Inarinjärven ympärillä pyhittäjä Trifon

rin Valamossa. Liitto järjestää kriparin

tietysti täynnä elämyksiä, oivalluksia ja

Petsamolaisen jalanjäljissä.

myös kesällä 2018, mutta paikka ei ole

uusia kavereita.

Ilmoittautuminen 31.1. mennessä

vielä varmistunut. Lisätietoja tulevan

osoitteeseen laura.aho@ort.fi.

kesän leiristä löytyy ONL ry:n sivuilta

Oulun hiippakunnassa järjestetään
tulevana kesänä kolme kriparia:

osoitteesta www.onl.fi.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Joulupaasto valmistaa uskovaisia
ottamaan vastaan lihaksi tulevan
Jumalan Pojan
Joulupaasto 15.11.-25.12.

KAJAANIN SEURAKUNTA

Valmistaudu, Betlehem, avaudu kaikille, Eeden, iloitse Efrata, sillä elämän puu

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

on versonut luolassa Neitseestä. (Kristuksen syntymän esijuhlan troparista)
Kirkon antamat paastosäädökset ovat
joulupaastossa aivan samanlaiset kuin
suuressa ja pyhässä paastossa ennen pää-

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

siäistä. Liturgisesti valmistusaika poikkeaa
kuitenkin suuresti: Joulupaastoon las-

Virkatodistukset tilataan kirkon
keskusrekisteristä
p. 0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi
Jyrki Penttonen, kirkkoherra
p. 045 126 9320
jyrki.penttonen@ort.fi
Reijo Marjomaa, pastori
p. 040 848 5380
reijo.marjomaa@ort.fi
Kai Tulehmo, kanttori
044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fi

keutuessa ei ole jumalanpalvelusta, jossa
julkisesti seurakunta pyytäisi anteeksi toisiltaan, ei toimiteta katumuskanoneja, ei
osallistuta Ennen Pyhitettyjen Lahjain liturgiaan, kirkkotekstit ja sävelmät eivät
erityisesti kuvasta paaston aikaa. Joulupaastossa kuljetaan vuoden pimeimpään
aikaan, kun taas pääsiäisen alla mennä pimeydestä kohti kirkkautta. Vasta juuri
ennen joulua liturgisissa teksteissä muistellaan Vanhan Liiton ajan profeettoja ja
vanhurskaita, jotka ennustivat Messiaan, Jeesuksen syntymää.
Ehkäpä joulupaastoon liittyvien haasteiden vuoksi idän kirkko on katsonut
hyväksi rauhoittaa ortodoksin elämää Vapahtajan syntymäjuhlan alla. Jos ulkona
on pimeää ja kylmää, on Herran temppelissä valoisaa ja lämmintä.
Jokainen ortodoksi paastoaa voimiensa ja terveytensä huomioon ottaen. Toisen ihmisen on erittäin vaikeaa sanoa, millä tavoin kenenkin tulisi paastonaika
elää. Kirkon ohjeet tulee jokaisen soveltaa siihen arkeen ja pyhään, missä kulloinkin elää. Jumalanpalvelukset ovat aina julkisia ja yhteisöllisiä. Mutta ” kammiossaan ” rukoilevalle ja paastoavalle taistelu on ikään kuin henkilökohtainen.
Eroaako oman rukouksen laatu paastossa jotenkin siitä, millaista se on muulloin?
Onko arkinen taivallus yksinkertaisempaa kuin tavallisesti? Voiko jostain luopua
saadakseen tilalle jotakin vielä parempaa? Näitä kysymyksiä meidän kannattaa
itsellemme tehdä. Ei joulupaasto ole helppo, eikä sen tule sitä ollakaan. Kovasti
yrittänyt saa palkkansa Isältä, joka on salassa.
Jumalan rakkautta ei kuitenkaan ansaita vain paastoamalla tai olemalla paastoamatta. Maailman pelastukseksi lihaksi tullut Jumalan ainosyntyinen Poika
kutsuu meidät vastaanottamaan syntymänsä juhlan hiljentymällä tämän käsittämättömän armon edessä - Kaikki ovat kelvollisia ylistämään Jumalan rakkautta.
Hänhän rakastaa meitä joka tapauksessa sellaisina kuin olemme.
Pastori Jyrki Penttonen, kirkkoherra
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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
MARRASKUU
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 vigilia
su 10.12. klo 10 liturgia
su 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus
su 24.12. klo 22 aamupalvelus ja liturgia,
Herran syntymäjuhla
ti 26.12. klo 10 liturgia
TAMMIKUU
ma 1.1. klo 10 liturgia
pe 5.1. klo 18 vigilia, Herran kastejuhla
la 6.1. klo 10 suuri vedenpyhitys ja
liturgia, Teofania
la 13.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 20.1. klo 18 vigilia
su 21.1. klo 10 liturgia
HELMIKUU
to 1.1. klo 18 suuri ehtoopalvelus
pe 2.2. klo 10 liturgia,
Herran temppeliin tuominen
la 10.2. klo 18 vigilia

su 11.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
su 11.2. klo 18 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
ma 12.2. klo 18 katumuskanoni
to 15.2. klo 18 katumuskanoni
la 17.2. klo 18 ehtoopalvelus
ke 21.2. klo 18 EPL-liturgia
la 24.2. klo 18 vigilia
su 25.2. klo 10 liturgia

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN SUOJELUKSEN
KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Veikko Halonen
puh. 0400 689 250
JOULUKUU
su 24.12. klo 10 klo 10 liturgia
HELMIKUU
la 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 4.2. klo 10 liturgia, tuomiosunnuntai
ke 14.2. klo 18 katumuskanoni
ke 28.2. klo 18 EPL-liturgia

JOULUKUU
su 17.12. klo 10 liturgia
HELMIKUU
su 4.2. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Asta Kivijärvi
puh. 044 737 8887
JOULUKUU
su 3.12. klo 10 liturgia
su 24.12. klo 16 suuri ehtoopalvelus
TAMMIKUU
su 7.1. klo 10 liturgia
HELMIKUU
ti 13.2. klo 18 katumuskanoni
su 18.2. klo 10 liturgia

PALTAMO
Paltamon ev.lut. seurakuntasali

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

su 31.12. klo 10 liturgia

VAALA
Vaalan ev.lut. kirkko
su 14.1. klo 13 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Lastenkerhot
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaanissa ja Sotkamossa lastenkerhot jatkuvat
tammikuussa. Tarkempia tietoja kerhoista
saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta ja
kirkkoherranvirastosta puh. 045 606 2197

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

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

Tiistaiseurat
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla.
Kaikille avoin puurojuhla seurakuntasalissa
ti 19.12. klo 17.

Käspaikkapiiri
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja valmistusta opetetaan kerran kuukaudessa seurakuntasalilla. Kokoontumisista ilmoitetaan
paikallislehdissä. Lisätietoja antaa Seija
Mäkiaho puh. 050 402 7089.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkon praasniekka ja
Sotkamon tiistaiseuran 70-vuotisjuhla

Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkon

Palveluksen toimittivat kirkkoherran teh-

oli Valamosta saapunut samalla vietettyyn

praasniekkaa vietettiin Sotkamossa kau-

tävien hoitaja pastori Reijo Marjomaa,

Sotkamon tiistaiseuran 70-vuotis juhlaan.

niissa syyssäässä. Vedenpyhitys toimitet-

rovasti Simo Rönty ja PSHV:n toiminnan-

tiin perinteisesti Susilahden rannassa.

johtaja, rovasti Sergius Colliander, joka

Sotkamon tiistaiseura palkitsi juhlassa ansioituneita jäseniään.
Vasemmalla Pshv:n pronssisella ansiomerkillä palkitut Meeri Rusanen ja Martti Hyvönen.
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Omassa puheenvuorossaan veljeskunnan toiminnanjohtaja Sergius Colliander

Kajaanin tiistaiseuran puheenjohtaja Sari Arffman onnittelee Sotkamon tiistaiseuran puheenjohtajaa Helvi Korhosta.

Kiitokset

KP Karjalan ja koko Suomen Arkkipiispa Leolle ja
KP Oulun metropoliitta Elialle rovastiksi siunaamiseni
(Sotkamon ortodoksinen kirkko 1.10. 1992)
25-vuotisjuhlan muistamisesta.
Isä Pentti Hakkarainen

		

piti lähtökohtana kirkon järjestöjen
yhteistä teemaa, Juuret ja monikulttuurisuus. Jokaisen juuret vaihtelevat, mutta
aina ne ovat löydettävissä ja antavat
vakautta elämään. Monikulttuurisuus on
puolestaan aina ollut Suomen ortodoksiselle kirkolle ominaista, mutta on viime

Kuva: Domnan pirtti

vuosikymmeninä yhä korostunut.
Sotkamon tiistaiseura perustettiin
maaliskuussa 1947, vain pari vuotta sen
jälkeen, kun sotatoimet Pohjois-Suomessa
olivat päättyneet. Siirtokarjalaisten tarve

Kripari-info

kokoontua yhteen ortodoksisuuden mer-

Kajaanin seurakunta järjestää kristinoppileirin Kuivajärvellä 2.–8.7.2018.

keissä oli kuitenkin suuri, ja niin tiistai-

Leiri on ensisijaisesti tarkoitettu Kajaanin seurakunnan nuorille, mutta

seura sai alkunsa yhdeksän hengen perus-

mukaan otetaan muistakin seurakunnista tulevia. Ilmoittautumiset on

tavan kokouksen myötä. Toiminta on

tehtävä 8.12.2017 mennessä osoitteella kajaani@ort.fi.

jatkunut keskeytyksettä 70 vuotta. Perinteiseen tapaan Sotkamon tiistaiseura

Majoitus ja ruokailut kriparin aikana järjestyy Domnan pirtissä.

kokoontuu jäsentensä kodeissa.

www.domnanpirtti.fi

Reijo Marjomaa
kuvat Raakel Marjomaa
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LAPIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Elämää juhlien kautta
Lapin ortodoksinen seurakunta
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ort.fi /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen
seurakunta

Kirkkomme on juhlien kirkko. Seurakuntamme

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

Herran Pääsiäinen. Muita suuria ja pienempiä juh-

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

jonka mukaan koko elämä on suuri juhla. Olem-

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744

aihe, mistä on syytä kiittää Jumalaa. Tätä kiitosta

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120
Poissa työstä helmikuun loppuun saakka.
Sijaisena khra Jaakko Vainio.
Pohjoisen alueen toimituksiin liittyvissä
asioissa voi ottaa suoraan yhteyttä
kanttori Anneli Pietariseen.
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
Työntekijät lomalla:
Kirkkoherra Jaakko Vainio: 26.12.–3.1.
Kanttori Tuuli Lukkala: 22.–28.1.
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pääkirkon temppelijuhlaa vietämme pyhän apostoli Andreaksen juhlana marraskuun lopussa.
Olemme myös lähestymässä Kristuksen syntymän
juhlaa, johon alkanut joulupaasto meidät johdattaa. Kevään koittaessa on vuorossa juhlien juhla,
lia on pitkin kirkkovuotta.
Juhlien määrä heijastaa kirkkomme opetusta,
me kunniavieraita Jumalan luomassa maailmassa.
Vaikka elämme arkea omien askareittemme kanssa, on olemassaolomme silti suuri ihme ja ilon
kannamme aivan erityisesti jokaisessa liturgiassa,
ehtoollisjumalanpalveluksessa.
Lapin seurakunnassa on myös juhlia, jotka ovat ominaisia tälle alueelle. Pyhäkköjemme joukossa on mm. Sevettijärven kirkko, joka on pyhitetty pyhittäjäisämme Trifon Petsamolaisen muistolle. Kirkon praasniekkaa vietämme joulukuun 15. päivä, jolloin kyläläiset ja koko koulun väki osallistuvat yhteiseen juhlaan.
Kaamoksen keskellä pyhittäjä Trifon valaisee Sevettijärveä ja koko Lappia!
Ensi vuonna Nellimin kirkko täyttää 30 vuotta. Niistä vuosista kiitämme Jumalaa Helluntaina, kirkon praasniekkana. Seurakunnassa on aloitettu valmistelut
myös vuoden 2019 suurta juhlaa varten. Silloin vietetään kolttien jälleenasuttamisen 70-vuotisjuhlaa Trifonin pyhiinvaelluksen yhteydessä elokuussa.
Toivotan kaikille seurakuntalaisillemme siunattua juhlien kautta ja juhlien pyhittämää arkea!

Jaakko Vainio
kirkkoherra

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

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
KIRKKO
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus
MARRASKUU
To 23.11. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 29.11. klo 17 vigilia, pyhä apostoli 		
Andreas; kirkon vuosijuhla eli 		
praasniekka
To 30.11. klo 10 liturgia, pyhä apostoli 		
Andreas; kirkon vuosijuhla eli 		
praasniekka
JOULUKUU
La 2.12 klo 18 ehtoopalvelus
Ke 6.12. klo 10 liturgia, 			
p. esipaimen Nikolaos
To 7.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 9.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 10.12. klo 10 liturgia
To 14.12. klo 17 ehtoopalvelus
La 16.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 17.12. klo 10 aamupalvelus
To 21.12. klo 17 ehtoopalvelus
Su 24.12. klo 15 ehtoopalvelus,
Kristuksen syntymä
Ma 25.12. klo 8 aamupalvelus ja liturgia, 		
Kristuksen syntymä
TAMMIKUU
To 4.1. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 5.1. klo 17 vigilia, teofania,
Kristuksen kaste

Rovaniemellä vietetään jouluun valmistautumisjuhlaa sunnuntaina 10.12. liturgian jälkeen. Viime
vuoden juhlassa tiernapojat ilahduttivat.

La 6.1. klo 10 liturgia, teofania,
Kristuksen kaste
To 11.1. klo 17 ehtoopalvelus
To 18.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 20.1. klo 18 vigilia
Su 21.1. klo 10 liturgia
HELMIKUU
To 1.2. klo 17 ehtoopalvelus,
Kristuksen temppeliintuominen
La 10.2. klo 16 ehtoopalvelus
Su 11.2. klo 10 liturgia
klo 13 ehtoopalvelus
Ma 12.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni

Ke 14.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia ja p. Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
To 15.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
La 17.2. klo 18 vigilia
Su 18.2. klo 10 liturgia
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia

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

Kuva: Anneli Pietarinen

MARRASKUU
Ma 20.11. klo 17 vigilia,
Neitsyt Marian temppeliinkäynti
Ti 21.11. klo 10 liturgia,
Neitsyt Marian temppeliinkäynti
Ke 22.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 23.11. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Su 26.11. klo 10 liturgia; Ivalon ja 		
Rovaniemen kirkkokuorot laulavat
Ke 29.11 klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 30.11. klo 10 aamupalvelus
Klo 17 ehtoopalvelus
Lähetysarpajaiset jälleen Ivalossa pyhän Nikolaoksen praasniekan yhteydessä joulukuun 6.
päivänä.
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LAPIN SEURAKUNTA

Kuva: Anneli Pietarinen

Ivalon kirkossa on useita jumalanpalveluksia viikoittain.
Seuraa Inarilainen-lehdestä!

TAMMIKUU
Ke 3.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 4.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 5.1. klo 10 kuninkaalliset hetket,
teofania, Kristuksen kaste
klo 13 ehtoopalvelus, liturgia ja
suuri vedenpyhitys, teofania,
Kristuksen kaste
klo 17 vigilia, teofania, Kristuksen kaste
La 6.1. klo 10 liturgia, teofania,
Kristuksen kaste
Ke 10.1.klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 11.1.klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 12.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 17.1. klo10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 18.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 19.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 24.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 25.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 26.1. klo 10 aamupalvelus
La 27.1. klo 18 vigilia
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Su 28.1. klo 10 liturgia
Ke 31.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
HELMIKUU
To 1.2. klo 10 aamupalvelus
Ke 7.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 8.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 9.2. klo 10 aamupalvelus
Ma 12.2. klo 10 aamupalvelus
Ti 13.2. klo 10 aamupalvelus
Ke 14.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia ja p. Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
To 15.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus ja p. Andreas 		
Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 16.2. klo 10 aamupalvelus
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia
Ke 28.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdanoff,
puh. 040 837 4603
La 25.11. klo 18 vigilia; Ivalon ja
Rovaniemen kirkkokuorot laulavat
La 2.12. klo 18 vigilia; i Jaakko Vainio
Su 3.12. klo 10 liturgia; i Jaakko Vainio
Su 24.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymän aatto
La 6.1. klo 18 vigilia
Su 7.1. klo 10 liturgia
La 10.2. klo 18 vigilia
Su 11.2. klo 10 liturgia
Ti 13.2. klo 17 ehtoopalvelus ja p.
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke 23.2. klo 17 paastoliturgia

SEVETTIJÄRVI
PYHÄN PYHITTÄJÄ TRIFON
PETSAMOLAISEN KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff,
puh. 0400 244 922
To 14.12. klo 17 vigilia, p. pyhittäjä Trifon
Petsamolainen; kirkon vuosijuhla eli 		
praasniekka, i Jaakko Vainio
Pe 15.12 klo 9 liturgia, p. pyhittäjä Trifon
Petsamolainen; kirkon vuosijuhla eli 		
praasniekka, i Jaakko Vainio
Ti 26.12. klo 10 liturgia
La 20.1. klo 18 vigilia
Su 21.1. klo 10 liturgia

Kuva: Anneli Pietarinen

JOULUKUU
Pe 1.12. klo 10 aamupalvelus
Ti 5.12. klo 17 vigilia, p. esipaimen
Nikolaos; kirkon vuosijuhla eli
praasniekka
Ke 6.12. klo 10 liturgia, p. esipaimen 		
Nikolaos; kirkon vuosijuhla eli
praasniekka
La 16.12. klo 18 vigilia; i Jaakko Vainio
Su 17.12. klo 10 liturgia; i Jaakko Vainio
Ke 20.12. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
La 23.12. klo 18 vigilia
Su 24.12. klo 14 ehtoopalvelus,
Kristuksen syntymä
Ma 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä

NELLIM

Tavataan taas Sevettijärvellä pyhän Trifonin praasniekassa joulukuun viidentenätoista päivänä!

To 1.2. klo 17 vigilia, Kristuksen
temppeliintuominen; metropoliitta Elia
Pe 2.2. klo 10 liturgia, Kristuksen
temppeliintuominen; metropoliitta Elia
Ma 12.2. klo 17 ehtoopalvelus ja p.
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff,
puh. 0400 277 850
Su 24.12. klo 12.30 ehtoopalvelus, 		
Kristuksen syntymä

KEMIJÄRVI

UTSJOKI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

ERÄMAJA
Tenontie 393

Ti 13.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni

Ma 27.11. klo 18 ehtoopalvelus ja
katekumeenikerho

KITTILÄ, SIRKKA

INARI

MARIAN KAPPELI
Mariankuja

SIIDAN KAMMI
Inarintie 46

La 3.2. klo 18 ehtoopalvelus; metropoliitta
Elia, Ivalon kuoron kvartetti laulaa;
klo 19 Ivalon kuoron kvartetin konsertti
Su 4.2. klo 9 liturgia; metropoliitta Elia, 		
Ivalon kuoron kvartetti laulaa

La 13.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su 14.1 klo 10 liturgia
Pe 16.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia; i Jaakko Vainio

LUENTO PETSAMON LUOSTARISTA,
Rovaniemi
Luento- ja keskustelutilaisuus pe 1.12. klo
10–13 Petsamo-salissa. Elina Kahlan (Aleksanteri-instituutti) luento käsittelee Petsamon luostarin viimeisen johtajan, isä Paisin,
elämää. Lapin yliopiston Petsamo-tutkijaryhmän jäsenet kertovat tutkimuksestaan
petsamolaisista ja ortodoksisuuden jälleenrakentamisesta sodan jälkeen. Vapaa pääsy.

lissa. Kerhossa käsitellään perusasioita ortodoksisesta elämästä Suomessa. Pappi on
paikalla, klo 17 ehtoopalvelus kirkossa. Jatkossa kerho kokoontuu 1–2 kertaa kuussa
lauantaisin tai sunnuntaisin. Lisätietoja
Zhanna Koskiniemeltä (0400 341 212,
zhanna.koskiniemi@gmail.com). Kaikki
ovat tervetulleita mukaan!
Многокультурный клуб "Покров"
начнет свою работу 9.12.2017 в 15–17 ч.
в Петсамо зале. Здесь будут обсуждаться
основы православной жизни в
Финляндии. Священник участвует во
встрече, вечерняя служба в 17 ч. В
дальнейшем, группа будет собираться
1–2 раза в месяц по субботам или
воскресеньям. Дополнительная
информация: Жанна Коскиниеми (тел.
0400 341 212 или по эл. почте zhanna.
koskiniemi@gmail.com). Всем сердечное
добро пожаловать!

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
ROVALAN KUORON JOULUKONSERTTI,
Rovaniemi
Rovalan kuoron joulukonsertti ”Joulun
sävel” ke 22.11. klo 19 Petsamo-salissa.
Lipun hinta 10 €, lapset ilmaiseksi. Ennen
konserttia kahvit Filantropian joulupaastokeräyksen hyväksi.
ORTODOKSINEN SÄVELHARTAUS,
Ivalo
Sävelhartaus Ivalon ortodoksisessa kirkossa su 26.11. klo 13. Ivalon ja Rovaniemen ortodoksiset kirkkokuorot laulavat
erikseen ja yhdessä kanttoreidensa Anneli
Pietarisen ja Tuuli Lukkalan johdolla.

Monikulttuurinen kerho,
Rovaniemi
Monikulttuurinen kerho Pokrova aloittaa
toimintansa la 9.12. klo 15–17 Petsamo-sa-

OULUUN VALMISTAUTUMISJUHLA,
Rovaniemi
Su 10.12. liturgian jälkeen jouluun valmistautumisen juhla Petsamo-salissa. Puurolounas, ohjelmaa kaikenikäisille

Rovalan kuoron joulukonsertin 22.11. yhteydessä tarjottavien kahvien tuotto menee Filantropian joulupaastokeräykseen.

PAASTOLOUNAS JA MONIKULTTUURINEN BASAARI, Rovaniemi
Su 17.12. klo 10 aamupalvelus ja klo 11–15
Petsamo-salissa kasvislounas, monikulttuurinen basaari ja ohjelmaa. Myyntipöydän käsitöiden, leivonnaisten ym. myymiseen voi varata kanttori Tuuli Lukkalalta.
Lounaasta vapaaehtoinen maksu, tuotto
Filantropian joulupaastokeräykseen.
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LAPIN SEURAKUNTA

LASKIAISTAPAHTUMA, Rovaniemi
Koko perheen laskiaistapahtuma la 10.2.
suuren paaston kynnyksellä. Poroajelua,
makkaranpaistoa, mäenlaskua ja muuta
mukavaa yhdessäoloa kirkon ja Petsamosalin pihalla klo 13.30–16, ehtoopalvelus
kirkossa klo 16.
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).
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 seurakuntasalilla on
avoimet ovet torstaisin klo 10–15. Päivän
aikana on erilaista toimintaa, laulua ja
vierailijoita. Katso tarkempi ohjelma Inarilainen-lehdestä! Paikalla on seurakunnan
työntekijä.
Marraskuussa: 23.11. ja 30.11.
Tammikuussa: 4.1., 11.1., 18.1. ja 25.1.
Helmikuussa: 8.2.
Tervetuloa!
PERHEKERHO, Rovaniemi
Perhekerho Rovaniemellä Petsamo-salissa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
9–12. Seuraan saa liittyä myös myöhemmin aamupäivän mittaan. Vuonna 2017
kokoonnutaan 13.12. asti, ja kerho jatkuu
taas 10.1.2018. 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, ota yhteyttä kanttori Tuuli Lukkalaan!
Kuoro vierailee marraskuussa Ivalossa ja
Nellimissä laulamassa yhdessä Ivalon kuorolaisten kanssa.
LUKIJAOPETUS, Rovaniemi
Tervetuloa oppimaan jumalanpalveluksissa lukijana toimimista ja jumalanpalvelusten rakennetta. Sopii erinomaisesti myös

kirkkolaulusta kiinnostuneille ja kuorolaisille. Kokoontuminen torstaina 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 kerran kuussa tai sopimuksen mukaan, 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 10.1. alkaen klo 10–14. Ryhmä 2: joka toinen keskiviikko 10.1. alkaen klo 17.30–20.45. Lisätietoja kurssin opettaja Ritva Imporannalta
(040 183 9367, ritva.imporanta@gmail.com).
IKONIMAALAUS, Salla
Kerran kuussa lauantaisin 13.1. alkaen klo
10–15.15. Lisätietoja kurssin opettaja Ritva
Imporannalta (040 183 9367,
ritva.imporanta@gmail.com).
ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Tiistaiseura osallistuu Andreaksen praasniekan to 30.11. sekä jouluun valmistautumisjuhlan su 10.12. järjestämiseen. Tiistaiseura kokoontuu kuukauden kolmantena
keskiviikkona klo 14 Petsamo-salissa: ke
17.1. (vuosikokous) ja ke 21.2. Lämpimästi
tervetuloa mukaan tiistaiseuran toimintaan!
Lisätiedot: puheenjohtaja Inkeri Peuna
(0400 138 051, inkeripeuna@gmail.com).

Lapin ortodoksinen seurakunta jakaa

Koko perheen laskiaistapahtuma Rovaniemellä
Suuren paaston kynnyksellä koko perheen iloinen laskiaistapahtuma
kirkon ja Petsamo-salin pihalla lauantaina 10.2.2018
klo 13.30–16 poroajelua, makkaranpaistoa, mäenlaskua ja
muuta mukavaa yhdessäoloa
klo 16 ehtoopalvelus kirkossa
Tervetuloa viettämään hauskaa päivää ja
laskeutumaan suureen paastoon yhdessä!
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Euroopan unionin
ruoka-apua vähävaraisille
perjantaina 8.12.2017
klo 11–12.30
Petsamo-salissa (Ounasvaarantie 16)
Ruoka-apu jaetaan ruokakasseina,
joissa on pitkään säilyviä
elintarvikkeita.
Lisätietoja:
Tuuli Lukkala, 040 809 2877

OULUN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Muhoksen rukoushuone
Seurakuntamme vastuunkantajat ja päättäjät joutuivat
tarkoin harkittuaan tekemään verrattain ikävän mutta
välttämättömän ratkaisun. Muhoksen Kristuksen kirkastumisen rukoushuone oli siinä määrin homeen ja kosteen vaurioittama, että siitä oli luovuttava. Rukoushuone
purettiin lokakuussa 2017. Purkupäätöksellä oli kirkon
ylimmän johdon siunaus ja viranomaisten lupa. Rukoushuoneen ikonit, sakraaliesineet ja kirkonkellot on otettu
talteen.
Rukoushuoneen kunnostuksen hintalappu olisi ollut
2300 jäsenen seurakunnalle liian suuri. Siitä olisi tullut tuleville polville ylivoimainen taloudellinen taakka.
Kirkon rajallisia varoja käytetään ennen kaikkea kirkon
ydintoimintoihin ja erityisesti etsivään työhön, mikä on
kirkkomme tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.
Joudumme nöyrinä toteamaan kuten aikoinaan Muhokselle tulleet evakot, että viime
kädessä kirkon olemus ei ilmene meille rakkaissa pyhäköissä tai meille pyhissä paikoissa,
vaan siinä miten kykenemme kohtaamaan Kristuksen toisessa ihmisessä. Kirkko on Kris-

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

tuksen ruumis ja me olemme tämän ruumiin jäseniä. (1. Kor. 12:27)
Kristuksen kirkko ei ole historiallinen jäänne, museo tai ajankuva, vaan Jumalan valtakunnan heijastusta ja läsnäoloa. Se välittää ja tulkitsee ikuisia, muuttumattomia totuuksia tässä ajassa. Tässä mielessä se edustaa pysyvyyttä. Jeesus Kristus ja hänen kirkkonsa,
johon olemme kiinnittyneitä, ”on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” (Hepr. 13:8)
Lämpimät kiitokset seurakuntamme puolesta kaikille niille, jotka ovat olleet mukana
Muhoksen rukoushuoneen elämässä. Monille heistä se on ollut koko elämän mittaista,
mikä on hyvin kunnioitettavaa. Tällaista uskollisuutta ja sitoutuneisuutta tapaa nykyisin
valitettavan harvoin.
Monet heistä olivat läsnä, kun piispa Aleksanteri vihki rukoushuoneen vuonna 1956.
Monet heistä olivat läsnä, kun rukoushuoneen pihapiirissä toimitettiin rukouspalvelus ja

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.

muistolitania viimeisen kerran 5. lokakuuta 2017.
Siunauksen toivotuksin,
Marko Patronen
kirkkoherra
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OULUN SEURAKUNTA

Oulun ortODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
OULU
Pyhän Kolminaisuuden
katedraali
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745
ke
to
la
su
ke
to
la

22.11. klo 18 ehtoopalvelus
23.11. klo 18 ehtoopalvelus
25.11. klo 18 vigilia
26.11. klo 10 liturgia
29.11. klo 18 ehtoopalvelus
30.11. klo 18 ehtoopalvelus
2.12. klo 18 vigilia,
nuorisoryhmä Helsingistä
su 3.12. klo 10 liturgia,
nuorisoryhmä Helsingistä
ke 6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 		
Suomen itsenäisyyspäivä

to 7.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.12. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja
yleinen katumuksen sakramentti
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

Yllä: Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen puolisoineen sekä tuomiorovasti Satu Saarinen puolisoineen osallistuivat kutsuvieraina
seurakunnantarkastuksen ehtoopalvelukseen.
Alla: Seurakunnankokous liturgian jälkeen 8.10.
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ma 1.1. klo 10 liturgia, Kristuksen
ympärileikkauksen muisto,
Basileios Suuri, uusi vuosi
pe 5.1. klo 10 teofanian suuri hetkipalvelus
pe 5.1. klo 18 vigilia
la 6.1. klo 10 liturgia ja suuri 			
vedenpyhitys, teofania, Herran kaste,
Oulun tiistaiseura 70 vuotta
su 7.1. klo 10 liturgia
ke 10.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 11.1. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
la 13.1. klo 18 vigilia
su 14.1. klo 10 opetusliturgia
ke 17.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 18.1. klo 18 ehtoopalvelus
su 21.1. klo 10 liturgia, slaavilaisen
kulttuurin päivä, yhteinen lounas
ke 24.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 25.1. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
pe 26.1. klo 10 liturgia, hiippakunnan
kappelin juhla (Nummikatu 16)
la 27.1. klo 18 vigilia
su 28.1. klo 10 liturgia
ke 31.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 1.2. klo 18 opetusvigilia
pe 2.2. klo 10 liturgia,
Herran temppeliintuominen
la 3.2. klo 18 parastaasi,
yleinen vainajien muisto
su 4.2. klo 10 liturgia
ma 5.2. klo 17 ehtoopalvelus
ti 6.2. klo 9 liturgia,
pappien liiton talvipäivät
ke 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 8.2. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
la 10.2. klo 18 vigilia
su 11.2. klo 10 liturgia
su 11.2. klo 18 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
ma 12.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ti 13.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 14.2. klo 18 suuri katumuskanoni
to 15.2. klo 18 suuri katumuskanoni
pe 16.2. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
la 17.2. klo 18 vigilia
su 18.2. klo 10 liturgia
ma–ke 19.–21.2. ei palveluksia;
työntekijät ekum. seminaarissa
Valamossa
to 22.2. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
la 24.2. klo 18 vigilia
su 25.2. klo 10 liturgia, Yle Radio 1

la 31.3. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su 1.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen

TORNIO
Apostolien Pietarin ja Paavalin
kirkko
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995
Ekumeeninen ilta Kemin kirkolla.
Kuva: Seppo Salmi

HAUKIPUDAS
Ev.lut. seurakuntatalon
toimituskappeli
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054
pe 22.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

VIHANTI

KEMI

Jumalansynnyttäjän
suojeluksen rukoushuone
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

Johannes Kastajan kirkko
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052
ke
su
ke
ke
Pyhän Trifonin pyhiinvaelluksella muun muassa kisailtiin nutukkaiden heitossa. Vuorossa
isä Tuukka, joka sai tuomaristolta täydet
tyylipisteet...

ke 28.2. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia, metropoliitta Elia
to 1.3. klo 18 ehtoopalvelus
la 3.3. klo 18 vigilia
su 4.3. klo 10 liturgia
ke 7.3. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjojen
liturgia
to 8.3. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta

MUHOS
Ev.lut. seurakuntatalon
kappelihuone
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463
la 23.12. klo 10 liturgia
su 14.1. klo 10 liturgia
ti 13.2. klo 18 suuri katumuskanoni

su 24.12. klo 11 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
su 7.1. klo 10 liturgia
su 11.2. klo 10 liturgia
to 29.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja
liturgia, ehtoollisen asettamisen
muisto
la 31.3. klo 15 suuren lauantain
ehtoopalvelus ja liturgia
su 8.4. klo 10 liturgia

15.11. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
19.11. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
29.11. klo 18 ehtoopalvelus
6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos,
itsenäisyyspäivä
su 10.12. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
ke 13.12. klo 17 ehtoopalvelus ja
Lucia-juhla
pe 15.12. klo 10 liturgia, koululaiset
su 24.12. klo 13 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
ma 25.12. klo 9 aamupalvelus
ma 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä, joulu
ke 10.1. klo 18 ehtoopalvelus
ke 24.1. klo 18 ehtoopalvelus
su 28.1. klo 10 liturgia
ke 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 11.2. klo 13 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
ke 14.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 3.3. klo 10 liturgia,
yleinen vainajien muisto
la 24.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus,
virpovitsojen siunaaminen
su 25.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
pe 30.3. klo 9 aamupalvelus,
12 kärsimysevankeliumia
pe 30.3. klo 13 suuri ehtoopalvelus
la 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus

su 12.11. klo 10 liturgia
to 30.11. klo 18 rukouspalvelus ja
joulunvalmistusjuhla
ti 26.12. klo 10 liturgia, toinen joulupäivä,
Jumalansynnyttäjän juhla
la 27.1. klo 10 liturgia
ma 12.2. klo 18 suuri katumuskanoni

Kuva: Tuukka Rantanen

Seurakunnan tarkastuksen yhteydessä tavattiin
Kemin kaupungin johtoa.
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TERVOLAN VAREJOKI

Kuva: Tuukka Rantanen

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen
rukoushuone
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445

Katedraalikuoron konsertti Raahen kirkkopäivässä syyskuussa.

RAAHE
Jumalansynnyttäjän
temppeliinkäymisen
rukoushuone
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316
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,
katekumeeni-ilta
su 24.12. klo 10 jouluaaton liturgia
ke 10.1. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
ke 31.1. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
su 4.2. klo 10 liturgia
ke 14.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 28.2. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
ke 14.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia

la 16.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
p. Trifon Petsamolainen, temppelijuhla
su 18.2. klo 10 liturgia
pe 31.3. klo 16 suuren lauantain
aamupalvelus ja ristisaatto

KUUSAMO
Ev.lut. seurakuntatalon pieni
sali
Kirkkotie 1
pe 24.11. klo 11 liturgia
to 15.2. klo 16 suuri katumuskanoni

UTAJÄRVI
Ev.lut. seurakuntatalon
kerhotila
Pappilantie 2, Utajärvi
la 27.1. klo 10 liturgia

Kuva: Seppo Salmi

Näätämöjoen vedenpyhityksessä Trifonin pyhiinvaelluksella elokuussa.
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Kuva: Seppo Salmi

Kuva: Tuukka Rantanen

Assyrialaisten valmistamalla pyhälounaalla 8.10.

Ehtoopalveluksen jälkeen Nellimin tsasounassa.

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: 15.11., 29.11.,
13.12., 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4.,
18.4.
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.

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!
Kevään ensimmäinen kokoontuminen on
torstaina 11.1.
Lapsikuoroa johtaa kanttori Helena
Matsi, puh. 044 511 5748, helena.matsi@
ort.fi

www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/oulunalue-aikuisten-kerhotoiminta/
Maistakaa ja katsokaa, kuinka
Herra on hyvä
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja kertaava keskustelu- ja opetusillat pidetään
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu
74, Oulu) tiistaisin. Vetäjänä Jukka Mäntymäki, p. 040 410 2882.
Lisätiedot: www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-alue-aikuisten-kerhotoiminta/
TIISTAISEURAT

Meri-Lapin Lastenkerho
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin klo
16.00-17.40 seuraavina päivinä: 15.11.,
29.11., Lucia-juhlassa 13.12 klo 17.00, sekä
10.1., 24.1., 7.2., 21.3.
Kanttori Helenan ja Teudor- karhun yhteinen puhelinnumero on 044 511 5748 tai
helena.matsi@ort.fi
Meri-Lapin kirkkolauluyhtye
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä kolme naista, ja mukaan otetaan taitavia laulajia lisää,
myös miehiä. Laulajalla joka pyrkii ryhmään tulee olla tarkka sävelkorva. Yhteydenotot kanttori Helena Matsi p.
044 511 5748 tai helena.matsi@ort.fi
Oulun seudun raamattupiiri
Raamattupiiri kokoontuu tiistaisin Oulun
seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa
(Torikatu 74, Oulu), vetäjänä Jukka Mäntymäki, p. 040 410 2882. Katso lisätiedot:

Kempeleen tiistaiseuran
kokoontumiset
ke 15.11. klo 18 osallistumme ehtoopalvelukseen Oulun katedraalissa ja sen jälkeen
on iltapala Ravintola Crecianissa, Kirkkokatu 55, Oulu
ti 19.12. klo 18.30 joulunvalmistusjuhla
Ritva ja Tapio Stillillä, Ollilantie 35, Kempele
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala p.
040 5181 071, helja.rahikkala@gmail.com
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
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Oulun tiistaiseura kokoontuu
tiistaisin klo 17 seurakuntasalilla
(Torikatu 74, Oulu):
7.11. Ylienkeli Mikael
(Kirkkovuoden pyhät 8.11.)
21.11. Vapahtaja rukoilijana (PSHV:n opintokokonaisuus)
12.12. Pyhittäjä Kyrillos Tselmovuorelainen
(Karjalan pyhät kilvoittelijat 8.12.)
19.12. Joulunvalmistusjuhla
Lisätietoja, pj. Ahti Pyörnilä, ahti.pyornila@
saunalahti.fi, p. 050 3826 669
Raahen tiistaiseura kokoontuu
Raahen rukoushuoneella (Brahenkatu 2),
katso tarkemmat kokoontumisajat www.
oosrk.fi Lisätietoja pj. Lea Kuusirati p.
0400 205 942.
Posliinimaalauskerho sekä
ikonimaalaus
katso tiedot
www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/
KIRJALLISUUSPIIRI
Kevätkauden ensimmäinen kirjallisuuspiiri kokoontuu keskiviikkona 24.1. klo 18.00

ehtoopalveluksen jälkeen Oulun seurakuntasalilla (Torikatu 74), jolloin aiheena
on Finlandian vuonna 2017 voittanut kirja.
Tarkemmat tiedot www.oosrk.fi/
kerhot-ja-kuorot/
oulun-alue-aikuisten-kerhotoiminta/
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita keskustelemaan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen,
tuukka.rantanen@ort.fi
Kristinoppileiri kesällä 2018
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää
vuonna 2003 syntyneille nuorille
kristinoppileirin 8.–14.7. Koortilan
leirikeskuksessa Muhoksella (Koortilantie
30, 91500, Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 8.7. ja
päättyy lauantaina 14.7.2018. Päätösliturgia toimitetaan Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa (Torikatu 74) sunnuntaina 15.7. klo 10.
Kriparin ohjelmaan kuuluu ortodoksisuuteen tutustumista, jumalanpalveluksia,
keskustelua ryhmissä, leikkejä ja pelailua
sekä mukavaa yhdessäoloa. Osallistumismaksu on seurakunnan jäsenille 100 eu-

Kuva: Tuukka Rantanen

Pienokaisen kirkottaminen on
juutalaisuudesta
peräisin oleva
kirkollinen traditio.
Palvelus voidaan
toimittaa joko
ennen kastetta tai
sen jälkeen.
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Oulun seurakunnassa on toimitettu useita
avioliittoon vihkimisiä vuonna 2017. Monia
armorikkaita vuosia kaikille vihityille!

roa/hlö. Maksu sisältää täysihoidon (ruokailut ja majoitus).
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on leiriohjaajakoulutuksen saaneita
nuoria.
Ilmoittautuminen leirille (nimi, syntymäaika, yhteystiedot) viimeistään
20.3.2018 sähköpostitse osoitteeseen
oulu@ort.fi / 044 5115 741.
Muistathan varata paikkasi ajoissa leirille mahtuu mukaan 20 nuorta ilmoittautumisjärjestykssä!
Tarkempi infotilaisuus kriparista järjestetään nuorille ja heidän huoltajilleen
toukokuussa 2018. Infotilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu ilmoittautuneille.
Tervetuloa ikimuistoiselle leirille!
Haluatko ohjaajaksi leireille?
Oulun ortodoksinen seurakunta hakee
kevään, kesän ja syksyn leireille ohjaajia.
Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja
mielellään kristinoppileirin käynyt.
Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinohjaajakoulutus tai koulutukseen tulee osallistua kevään 2018 aikana. Tietoja koulutuksesta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä
seurakunnasta. Seurakunta maksaa ensimmäistä kertaa kurssille osallistuvien osallistumismaksun ja avustaa matkakuluissa.
Ohjaajat valitaan ensisijaisesti Oulun ortodoksisen seurakunnan alueen hakijoista.
Lisätietoja: oulu@ort.fi / 044 5115 741.
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.
mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi tai
osoitteeseen: Oulun ortodoksinen seurakunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen
merkintä “ohjaaja”.

Viimeinen jumalanpalvelus
Kristuksen kirkastumisen
rukoushuoneella
Kristuksen kirkastumisen rukoushuone Muhoksella rakennettiin alun perin
palvelemaan yli 800 karjalaistaustaista ortodoksia, jotka olivat tulleet tänne
Muhokselle evakkoina Käsnäselän kylästä Salmin pitäjästä. Lopulta 1950luvun puolivälissä paikkakunnalle rakennettiin rakennusmestari Johannes
Brocken suunnittelema rukoushuone. Työ tehtiin talkoovoimin. Rukoushuone
vihittiin käyttöön 1956. Nykyisin Muhoksella asuu noin 150 kirkkomme
jäsentä. Lue lisää tsasounan purkamiseen johtaneista syistä sivulta 23.

Viimeinen palvelus Muhoksen tsasounalla
ennen sen purkamista lokakuussa 2017. Iankaikkinen muisto rukoushuoneen rakentajille ja jo
edesmenneille rukoillijoille!

Kuva: Tuukka Rantanen.

Rukoushuoneen pihapiirissä toimitettiin rukouspalvelus Kristuksen
kirkastumisen kunniaksi
ja muistolitania pyhäkön rakentajien ja siinä
aikojen varrella palvelleiden ja rukoilleiden
muistoksi 5.10.2017.
Purkutyöt aloitettiin
16.10.2017.

OULUN ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN MATKA
HAAPSALUUN 25.–28.5.2018
Lähde mukaan Oulun ortodoksisen
seurakunnan järjestämälle pyhiinvaellukselle!
Matkan hinta 338€/ hlö, sisältäen:
• bussikuljetus Kemistä Oulun kautta
Helsinkiin ja samaa reittiä takaisin
• 1. yö Tallinkin Europa-laivalla B-luokan 2 h hytissä
• paluumatka kansipaikoin Tallinkin
Shuttle-laivalla
• 2 yön majoittuminen jaetussa 2 h
huoneessa Baltic Hotel Promenadi
hotellissa Haapsalussa
• buffet-päivällinen ja meriaamiainen
menomatkalla laivassa
• 26.5. buffet-päivällinen ja aamiaiset
hotellissa

Yhden hengen huone/hytti lisämaksulla 76 €.
Matkalla mukana myös metropoliitta
Elia, seurakunnan papisto, kanttorit ja
katedraalikuoro.

Ilmoittautumiset 11.1.2018 mennessä ja
lisätietoa: matkanjohtaja Ira Matsi
+358 504 650 631

29 • PAIMEN-SANOMAT

OULUN SEURAKUNTA

Kuva: Tuukka Rantanen

Historiaseminaari Suomi
100 vuotta ja ortodoksinen
kirkko
Paikka ja aika: Oulun ortodoksinen
seurakuntasali la 9.12. klo 13.–17.30
(Torikatu 74, Oulu)
klo 13 rukouspalvelus ja lounas
klo 13.45 seminaarin avaus,
kirkkoherra Marko Patronen
klo 14 emeritusprofessori Tapio
Hämynen: Vähemmistövaltiokirkon
synnyttämisen ongelmat Suomen
ortodoksien keskuudessa 1917–1939
klo 15 teol. tri Juha Riikonen
klo 16 fil.maist. Sandra Still:
”Monia armorikkaita vuosia” –
Oulun ortodoksisen seurakunnan
perustaminen ja kehitys vuosina
1950–1990
klo 17.30 seminaarin päätös
Osallistumismaksu aterian kanssa
10 euroa / henkilö.
Oulun ortodoksinen seurakunta

Kuva: Joona Rissanen

Lasten kirkkokerho Oulussa
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin
Oulun seurakuntakeskuksessa
(Torikatu 74) klo 10–10.45.
Ohjelmassa on ohjattua askartelua,
leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon
jälkeen mennään katedraaliin ja
osallistutaan pyhään ehtoolliseen
yhdessä vanhempien kanssa.
Tiedustelut: Anne Patronen,
p. 040 540 8943, sähköposti:
annepatronen0@gmail.com.

Kriparin jatkiksella syyskuussa.
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Seurakunnan papit ja kanttorit palveluksessasi!
Ota rohkeasti yhteyttä.

VAASAN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Valo valaisee syksyä
Myöhäissyksyllä ympärillämme oleva luonto lakastuu. Puiden kellastuneet lehdet varisevat maahan. Kesän ja syksyn väriloisto katoaa. Luonto aivan kuin riisuu itsensä, ennen
kuin se laskeutuu lepoon talven valkean lumivaipan alle.
Luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös meihin ihmisiin. Syksy on ensisijaisesti vainajien ja kaikkien pyhien muistamisen aikaa. Syksyinen Dimitri lauantai
(21.10.), pyhäinpäivä (1.11.) ja Karjalan valistajien yhteinen juhla (4.11) nostavat mieleemme ajatuksia vainajista ja sekä Kirkon kunnioitettavista pyhistä ihmisistä. Näissä
mietteissä muistamme omaisiamme ja ystäviämme, joita olemme joutuneet saattamaan
haudan lepoon sekä pyhien yhteyttä, johon
kuulumme me kaikki.
Vaasan seurakuntaan kuuluu uutta.
Papiston määrä seurakunnan alueella on
kasvanut: lokakuussa Kokkolassa aloitti
tehtävänsä isä Pekka. Vaasassa vihittiin
oma toimen ohella toimivaksi papiksi isä
Simo Haavisto. Uusien pappien ansioista
jumalanpalveluksia voi nyt pitää useammin
kaupungeissa ja maaseudulla.
Kuten luonto, myös kirkkomme elää
muutoksien aikaa. Tulossa on mahdollinen
arkkipiispan istuimen siirto Helsinkiin.
Asialistalla on seurakuntien koon kasvattaminen, seurakuntien rakennusten tarkastus
sekä asiantuntijapalveluiden keskittäminen
koko kirkossa. Niillä muutoksilla pyritään
turvaamaan seurakuntien perustoimintaa ja
takaamaan tulevaisuutta. Muutosten virrassa on aina hyvä tukeutua kirkon uskoon, sillä kirkossa aika ja iankaikkisuus, muutos ja muuttumattomuus ovat läsnä samanaikaisesti.
Toivotaan uusille paimenille Jumalan siunausta, voimia ja jaksamista kirkontehtävissä sekä kaikille seurakuntalaisille Jumalan siunausta ja armoa, jota kohti me uskossa ja
toivossa jatkamme elämämme matkaa!
Till Vasa församling hörs nytt. Prästerskapets mängd har ökat på församlingsområdet: i
början av oktober påbörjade fader Pekka sin tjänst i Karleby. I Vasa vigdes till präst fader
Simo Haavisto, som sköter tjänsten vid sidan av sin egen. Tack vare de nya prästerna kan
gudstjänster nu hållas oftare i städerna och på landsbygden.
Liksom naturen, lever också vår församling i omvandling. På kommande är en möjlig
förflyttning av biskopssätet till Helsingfors. På agendan är ett utökande av församlingarnas
storlek, en granskning av församlingarnas byggnader samt ett koncentrerande av experttjänsterna i hela kyrkan. Med dom här ändringarna strävas till att trygga församlingarnas
basverksamhet och att garantera framtiden. I flödet av förändringar är det alltid bra att ta
fasta på kyrkotron, ty i kyrkan är tiden och evigheten, förändringen och oföränderligheten
samtidigt närvarande.
Jag önskar åt dom nya herdarna Guds välsignelse, kraft och ork i de kyrkliga uppgifterna samt åt alla församlingsmedlemmar Guds välsignelse och barmhärtighet, mot
vilken vi i tro och i hopp fortsätter vår livsresa.

VAASAN SEURAKUNTA
Vaasan ortodoksinen seurakunta
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
Kirkkoherra Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi
Pappi Pekka Helakallio
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.fi
Kanttori Laura Aho
p. 040 569 8304
laura.aho@ort.fi
Vaasan kirkon isännöitsijä
Pekka Mäkinen
p. 040 086 5791
Papiston ja kanttorin vapaapäivät
maanantaisin ja tiistaisin

Andrei Sõtšov
kirkkoherra
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
VAASA

KOKKOLA

SEINÄJOKI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Pekka Mäkinen
p. 0400 865 791

PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö,
p. 040 668 2994

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

Su 26.11. klo 10 liturgia
Su 3.12. klo 10 liturgia
Ke 13.12. klo 17 rukouspalvelus
Su 24.12. klo 10 liturgia
Ma 1.1. klo 10 uuden vuoden
rukouspalvelus
Su 7.1. klo 10 liturgia
Ke 17.1. klo 17 rukouspalvelus
Su 21.1. klo 10 liturgia, publikaanin ja
fariseuksen sunnuntai
To 1.2. klo 18 vigilia
Pe 2.2. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
Kristuksen temppeliin tuominen, 		
praasniekka
Ke 7.2. klo 17 rukouspalvelus
Su 11.2. klo 14 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus

To
To
Su
To
To
Su
Su
To
To
Su

Ke
La
Su
Ti
Ke

29.11. klo 18 ehtoopalvelus
2.12. klo 18 vigilia
3.12. klo 10 hetkipalvelus
5.12. klo 18 vigilia
6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
pyhä Nikolaos, praasniekka
La 9.12. klo 18 vigilia
Su 10.12. klo 10 hetkipalvelus
Ke 13.12. klo 18 akatistos
La 16.12. klo 18 vigilia
Su 17.12. klo 10 liturgia
Ke 20.12. klo 18 ehtoopalvelus
La 23.12. klo 18 vigilia
Su 24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Ma 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 		
Kristuksen syntymä
Ma 1.1. klo 10 liturgia,
Kristuksen ympärileikkaus
Pe 5.1. klo 18 vigilia
La 6.1. klo 10 liturgia ja suuri vedenpyhitys,
Kristuksen kaste, Teofania
La 6.1. klo 18 ehtoopalvelus
Su 7.1. klo 10 hetkipalvelus
Ke 10.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 13.1. klo 18 vigilia
Su 14.1. klo 10 liturgia
Ke 17.1. klo 18 ekumeenisen rukousviikon
ristisaatto, lähtö evl.lut kirkolta
klo 18.30 ehtoopalvelus,
p. Nikolaoksen kirkossa
La 20.1. klo 18 vigilia
Su 21.1. klo 10 hetkipalvelus,
publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Ke 24.1. klo 18 akatistos
La 27.1. klo 18 vigilia
Su 28.1. klo 10 liturgia, tuhlaajapojan
sunnuntai
Ke 31.1. klo 18 ehtoopalvelus
La 3.2. klo 18 vigilia
Su 4.2. klo 10 hetkipalvelus,
tuomiosunnuntai
Ke 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
La 10.2. klo 18 vigilia
Su 11.2. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai
Su 11.2. klo 18 Sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
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PIETARSAARI
PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik,
p. 050 593 9148
Su
Ti
Su
Su

17.12. klo 10 liturgia
26.12. klo 10 liturgia
14.1. klo 10 liturgia
28.1. klo 10 liturgia,
tuhlaajapojan sunnuntai
Su 11.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai

LAPUA
PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä avoin
Su 3.12. klo 10 liturgia
Ti 26.12. klo 10 liturgia
Ti 2.1. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 		
Serafim Sarovilainen, praasniekka.
Remontoidun salin siunaaminen.
Su 4.2. klo 10 liturgia, tuomiosunnuntai

30.11. klo 18 Ehtoopalvelus
7.12. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
10.12. klo 10 liturgia
14.12. klo 18 ehtoopalvelus
21.12. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
24.12. klo 10 liturgia
7.1 klo 10 liturgia
11.1. Jeesuksen rukouspalvelus
18.1. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
21.1. klo 10 liturgia, publikaanin ja
fariseuksen sunnuntai
To 25.1. klo 18 ehtoopalvelus
To 1.2. klo 18 ehtoopalvelus
To 8.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus

Vaasan ja Lapin
seurakuntien yhteinen
kristinoppileiri 8.–17.6.2018
Vaasan ja Lapin seurakuntien
yhteinen leiri järjestetään kesällä 2018
Pohjois-Lapissa Inarinjärven ympärillä
pyhittäjä Trifon Petsamolaisen
jalanjäljissä.
Leirin ajankohta on 8.–17.6.2018.
Leirillä matkaamme linjaautolla Vaasasta Rovaniemelle ja
Sevettijärvelle. Käymme tutustumassa
Norjan puolella 450 vuotta vanhaan
pyhän Georgioksen kappeliin Norjan
Neidenissä ja kokeilemme uimista
Jäämeressä. Tutustumme Inarissa
saamelaiskulttuuriin ja teemme
päivävaelluksen Lemmenjoen
kansallispuiston maisemissa. Myös
Ivalon ja Nellimin tsasounat tulevat
leirillä tutuiksi sekä Saariselän
maisemat.
Ilmoittautuminen 31.1.2018
mennessä sähköpostitse leirin
johtajalle Lauralle osoitteeseen
laura.aho@ort.fi. Ilmoita sähköpostissa
nimesi ja kotiosoitteesi.

Laura laulaa Lauràna
Kanttori Laura Huttu (nyk. Aho) on teh-

−Aloin pommittaa Laurànaa ajatuk-

Konsertointi tuntuu vielä kaukaiselta

nyt ensilevyn taiteilijanimellä Lauràna.

sella äänitteestä, koska minulla on tekni-

ja suureelliselta ajatukselta, mutta tulossa

”Olkoon Herran Kunnia Ikuinen” ilmes-

set valmiudet toteuttaa levy poikani

on pieniä sävelhartauksia, joissa vaihte-

tyy joulukuun alussa. Levy sisältää vigi-

Henrin avustuksella. Vaikein tehtävä

lee laulu ja kerronta. Tarkoitus on avata

lian ja liturgian veisuja znamennyisävel-

tässä projektissa oli Laurànan suostuttelu

veisujen teologiaa ja traditiota kerron-

millä ja bysanttilaisilla sävelmillä

levyn tekoon, jonka jälkeen kaikki sujui

nalla.

laulettuna.

kuin itsekseen.

Kanttoritaustaa 38 vuotiaalla Laurà-

Äänitys toteutettiin Vaasan pyhän

−Kanttorin työ ja perhe vievät suuren osan ajastani, joten mahdollisuudet

nalla on peräti 22 vuotta, joista ensim-

Nikolaoksen kirkossa ja veisut äänitet-

sävelhartauksien pitämiseen ovat rajalli-

mäiset kolme vuotta hän toimi isänsä

tiin lähes kertaottoina. Studiossa tehtiin

set.

rovasti Raimo Hutun vt. kanttorina Vaa-

vain hyvin pientä miksausta.

san ortodoksisessa seurakunnassa. Teo-

−On kovin harvinaista, että laulut

Lauràna ei kuitenkaan poissulje ajatusta vierailuista eri seurakuntiin.

logian maisteriksi hän valmistui vuonna

saadaan ”purkkiin” näin täydellisenä

2004, ja on toiminut kanttorina monissa

ensimmäisellä otolla. Poikani Henri tuu-

sävelhartaus järjestetään Vaasan pyhän

seurakunnissa, esimerkiksi Helsingissä,

mailikin, että olipas ihanan helppoa,

Nikolaoksen kirkossa 9.12., naurahtaa

katedraalikanttorina Oulussa ja nyt jäl-

koska tehdään seuraava levy. Pääsiäisle-

Lauràna.

leen Vaasassa.

vyä on jo hieman aloitettu työstämään,

−Nimi Lauràna tulee eräästä kauniista satuhahmosta joka viehättää
minua kovin, hymähtää Lauràna.

sanoo Vuortenvirta.
musiikki on hyvin vanhaa ortodoksista
kirkkomusiikkia. Bysanttilainen musiikki

minulle ihan puskista. Seurakuntamme

alkoi muodostumaan 300-luvulta lähtien.

jäsen Hannu Vuortenvirta ehdotti

Venäjällä se sai ajan mittaan slaavi-

minulle levyn tekoa heti pääsiäisyön tv-

laisen muodon, josta 1000-luvun

Jumalanpalveluksen jälkeen, kertoo

alussa syntyi znamennyimelo-

Lauràna ja jatkaa, että ajatus omasta

diat. Venäjällä laulettiin

levystä alussa ujostutti vaikka samalla se

pelkkää znamennyi laulua

tuntuikin kauhean kivalta.

aina 1600 luvulle saakka.
−Ihastuin opinto-

on pitkän linjan musiikinharrastaja, joka

jeni aikana znamennyi

itse on tehnyt musiikkia sekä toiminut

ja bysanttilaiseen

musiikin tuottajana. Katekumeeniaika-

musiikkiin, ja nyt

naan Vuortenvirta vaikuttui suuresti

haluan tehdä tätä kirk-

znamennyimelodialla lauletuista ruko-

komusiikkia tutum-

uksista.

maksi. Minusta nuo

− Ajatus znamennyi-leyvstä lähti

Teksti ja kuva: Kari Leino

Znamennyi ja bysanttilainen

−Ajatus levystä puolestaan tuli

Levyn tuottaja Hannu Vuortenvirta

−Maailman ensimmäinen Laurànan

melodiat ovat erittäin

siitä, että en löytänyt netistä enkä

rukouksellisia, ja tuovat

kirjastosta-kaan suomenkielistä

rukous- tai psalmin tekstin

yksiäänistä ortodoksista kirkkolaulua.

kauniisti esille. Tässä musiikki alis-

Olisin halunnut kuulla sitä myös

tuu siihen mikä sen tehtävä onkin;

jumalanpalvelusten ulkopuolella, kertoo

tuoda julki sitä tekstiä joka on koko

Vuortenvirta.

asian ydin, painottaa Lauràna.

Lauràna ja tuottaja Hannu Vuortenvirta.
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VAASAN SEURAKUNTA

Pekka Helakallio esittäytyy

Tervetuloa Kokkolan
rukoushuoneella
joulukuussa
alkavaan
raamattupiiriin!
Raamattupiiri kokoontuu
seuraavasti:
ke 13.12.2017 klo 17
ke 17.1.2018 klo 17
ke 07.2.2018 klo 17
Raamattupiiri alkaa
rukous-palveluksella,
sen jälkeen tutustumme
raamatun syntyyn ja
selityksiin. Raamattupiiriä
vetää isä Pekka Helakallio.

Minut on aikanaan kastanut

yhdessä, sitä tarvitsemme.

isä Vladimir Talsta Kokko-

Uskon, että rakkauden henki

lasta ja nyt olen synnyinseu-

auttaa meitä.

rakunnassani, ympyrä on siis

Toimiva yhteisö, joka on

sulkeutunut.

jo luotu tarvitsee tukea ja sitä

Sukuni tuli Pohjanmaalle

tulen antamaan kykyjeni

Isoonkyröön ja Soiniin evak-

mukaan. Hyvä sana myös

koon sotien jälkeen. Vaikka

kiirii, enkä pidä mitenkään

olen tätä kirjoittaessani ollut

mahdottomana, että yhtei-

täällä vasta viikon, vastaan-

sömme laajenee. Kukapa ei

otto on ollut hyvin lämmin.

haluasi tulla mukaan sellai-

Tuntuu siltä, että olen tullut

sen kirkon piiriin, jossa on

omieni pariin.

hyvä olla ja joka toimii?

Työni haluan tehdä niin hyvin kuin

Kiitollisin mielin tulin Kokkolaan ja

osaan – ja paremminkin. Siinä minua

uskon sopeutuvani myös isä Andrein, isä

autatte te seurakuntalaiset.

Simon sekä kanttorien Lauran ja Niinan

Seurakunnallinen työ on yhteistyötä,
yhdessä olemista tasavertaisina. Uskon,

muodostamaan tiimiin. Tästä eteenpäin.
Tavataan!

että voimme tukea toinen toisiamme niin
kirkkomme asioissa kuin yhteiskunnalli-

isä Pekka Helakallio

sissakin, henkilökohtaista elämäämme

040 5103077

unohtamatta. Meille on voima olla

pekka.helakallio@ort.fi

Ihmisen osa
www.filantropia.fi

Filantropia

15.11.–31.12.2017

Joulupaastokeräys naisten oikeuksien edistämiseen Ugandassa
Filantropian keräystili: FI53 5480 0520 0233 08 Viite: 12564
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 KOKO SUOMEN ALUEELLA AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA.
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Asianajotoimisto
Heikki Kukkonen
sMBR Oy

RANNIKON
TILIPALVELU
ƒ Kirjanpidot ja tilinpäätökset

Pitkäaikaisella

ƒ Rästikirjanpidot

kokemuksella mm. :
• perukirjat,
• perinnönjaot,
• testamentit ym.

ƒ Yritysten perustamiset ja
yhtiömuodon muutokset
ƒ Toiminnantarkastukset

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU
Puh. +358 400 693 806
www.heikkikukkonen.com

ƒ Isännöinti
Raastuvankatu 22 A, 65100 Vaasa
Puh. 045 6966 484, 050 4678 217
info@rannikontilipalvelu.fi
www.rannikontilipalvelu.fi

Tervetuloa

PIKALOMALLE
KREIKKAAN!

Uusi tilausravintola

YRITYS- JA
PERHEJUHLIIN
ihan vieressä!

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

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

www.crecian.fi
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Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko

”Oi Kristus, mitä lahjoja toisimme Sinulle, kun Sinä tulit meidän tähtemme ihmisenä maan päälle.
Sillä kaikki Sinun luotusi kiittävät Sinua: enkelit tuovat ylistysveisun, taivaat tähden, tietäjät
lahjansa, paimenet hämmästelynsä, maa luolan, erämaa seimen ja me ihmiset Neitsytäidin.
Iankaikkinen Jumala, armahda meitä.”
Paimen-Sanomien toimitus toivottaa kaikille lehden lukijoille
rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta. Kristus syntyy – kiittäkää!

