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Yllä Johannes Kastajan ikoni. Alakuvassa Kristus.
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Helluntai ja kirkon 
uudet tuulet 

Piispainkokouksessa vuoden alussa sovimme, että me hiippakuntapiispat toi-
mitamme yhdessä kolme liturgiaa vuosittain. Ensimmäinen näistä toimitetaan 
Oulussa nyt helluntaina. Samalla vietämme Oulun katedraalin temppelijuhlaa 
ja sen 60-vuotisjuhlaa. Toivotan arkkipiispa Leon ja piispa Arsenin tervetul-

leiksi Ouluun! Toivon myös että kirkkokansaa saapuisi runsain mitoin paikalle. 
Kesäkuun alussa (8.–9.6.) Oulussa kokoontuu myös kirkolliskokousseminaari, jolloin 

kaikki kirkolliskokousedustajat on kutsuttu kaupunkiin. 
Koko kirkon tasolla elämme nyt uudistusten aikaa. Käynnissä on suurin muutos sekä 

hiippakunta- että seurakuntatasolla sitten vuoden 1950 kun uudet seurakuntarajat muodos-
tettiin ja jonka yhteydessä vanhat  luovutetun Karjalan seurakunnat lakkautettiin. Kirkollis-
kokous valitsee  myös tänä vuonna Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan vakinaisen piispan. 

Kirjoitin edellisessä Paimen Sanomain numerossa siitä, kuinka Kuopion ja Karjalan 
hiippakunta toimii pilottihankkeena seurakuntien yhdistymisessä. Kirkollishallitus päätti 
kuitenkin tämän vuoden alussa ulottaa kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti nämä 
muutokset koskemaan koko kirkkoa. Samaan aikaan tarkastetaan hiippakuntarajoja. 

Oulun hiippakuntaa nämä muutokset saattavat koskea niin, että meihin liittyy uusia 
alueita. Seurakuntien liittymissuunnitelmat ovat kuitenkin jo alkaneet ja jokaisessa hiip-
pakunnassa toimii lähinnä kirkkoherroista koostuva johtoryhmä, joka pohtii muutosta 
piispan johdolla huomioiden eri näkökulmat. 

Seurakuntien yhdistymisellä etsitään ennen muuta toiminnan tehostamista. Suomi 
näyttää väestön keskittymisen kannalta hyvinkin erilaiselta sitten 1950-luvun ja muutok-
sen tarkoitus onkin palvella seurakuntalaisia entistä paremmin nimenomaan hengellises-
sä työssä nykyisessä tilanteessa. Jatkossa seurakuntia on vain 2–3 jokaista hiippakuntaa 
kohden. Tällä hetkellä pohditaan miltä nämä seurakunnat näyttävät ja kesäkuun kirkolli-
kokousseminaarissa on tarkoitus esitellä ne. Tämän jälkeen jokaisen nykyisen seurakun-
nan päättäjiä kuullaan ja heiltä pyydetään lausunto. Lopullisen päätöksen tekee marras-
kuussa kokoontuva kirkolliskokous, joka käyttää kirkossamme ylintä valtaa. 

Käytännön työhön tämä vaikuttaa niin, ettei työntekijöitä ole tarkoitus irtisanoa vaan 
jokaisella alueella toimii jatkossakin pappi ja kanttori. Muutosten myötä he voivat entistä 
paremmin jalkautua seurakuntalaisten pariin toimistotöiden vähentyessä. Yhdistymisellä 
haetaan myös säästöjä toimintaa tehostamalla. Verotulojen laskemisen myötä seurakun-
tien talous nimittäin karahtaa ennen pitkää kiville ja uudistusten tarkoitus on siten estää 
tämä kehitys. 

On täysin ymmärrettävää että muutokset herättävät tunteita ja kysymyksiä. 
Kuten sanoin, kirkollinen elämä ei lopu miltään alueelta ja siinä mielessä tulevaan 

voi jokainen toivon mukaan suhtautua rauhallisin mielin. Tätä uudistusta on kuitenkin 
jo vuosikausia suunniteltu ja nyt kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti uudistus on 
tarkoitus toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. 

Kuten ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki ohjasi apostoleja laskeutuen heidän 
päällensä, voimme kaikki rukoilla että samainen Henki ohjaa kirkkoamme ja sen päätök-
sentekoa näissä suurisssa kysymyksissä. 

Metropoliitta Elia 
metropoliitta.elia@ort.fi
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Tuiran puolelta kaupunkiin…

Ku
va

: V
es

a 
Ta

ka
la

Kesäkuun alussa 70 vuotta täyttävä 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
Leo muistelee lämmöllä Oulun metro-
poliittana vietettyjä vuosia. 

Arkkipiispa Leo täyttää kesäkuun neljän-
tenä päivänä 70 vuotta. Ensi vuonna isä 
esipaimenella on jälleen merkkipäivä, kun 
piispaksi vihkimisestä tulee kuluneeksi 
neljä vuosikymmentä.

– Näin on mennyt suurin osa elä-
mästä: aivan eri tavoin kuin mitä itse 
suunnittelin. Viimeinen palvelus, jonka 
toimitin Kuopion kotikirkossa ennen Hel-
sinkiin siirtymistäni, oli 40-vuotispani-
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Arkkipiispa 
Leo Oulun 
katedraalissa 
metropoliitta 
Elian piispak-
sivihkimisen 
yhteydessä.

hida edesmenneelle vaimolleni. Hänen 
kuolemansa jälkeen elämän suurista lin-
joista on oikeastaan päättänyt kirkollisko-
kous, toteaa arkkipiispa Leo.

Kirkolliskokous onkin ehtinyt päättää 
vuosien varrella yhtä ja toista. Pielaveden 
poika on saanut pakata kimpsunsa ja 
kampsunsa moneen kertaan. Ensimmäi-
nen suuri päätös oli kuitenkin valinta 
apulaispiispaksi alkuvuodesta 1979. 

– Työskentelin siihen aikaan Turun 
matkapapistopiirissä matkapappina ja 
olin ajamassa Turusta Pielavedelle, kun 
autoon tuli rengasrikko Jämsän kohdalla. 
Autoradiosta sain sitten rengasta vaihta-
essani juhlavasti kuulla, että Tasavallan 
presidentti Urho Kekkonen on nimittänyt 
minut Suomen ortodoksisen kirkon apu-
laispiispaksi. 

Kirkossa oli tuolloin vasta kaksi hiip-
pakuntaa, mutta kolmannen perustamista 
koskeva valmisteleva työ oli jo pitkälti 
tehty. Niinpä syksyllä 1979 kirkollisko-
kous päätti perustaa Oulun hiippakunnan. 
Paikalla oli myös patriarkaatin edustaja, 
joka vahvisti, että kaikki kolme hiippa-
kuntaa ovat jatkossa metropoliittakuntia. 
Uuden hiippakunnan metropoliitaksi kir-
kolliskokous valitsi apulaispiispa Leon.

– Niin Kekkonen sitten nimitti minut 
vielä tähänkin virkaan. Toisella kerralla 
tieto tuli ensin puhelimitse, kun kanslia-
päällikkö Numminen soitti ja kertoi asi-
asta. Muutamaa minuuttia myöhemmin 
sama asia kerrottiin sitten myös radiossa. 
Piispa Olavi Rimpiläinen nimitettiin 
muuten samalla kertaa, joten ehdin lähet-
tää hänelle onnittelusähkeen ensimmäi-
senä. 

Kirkossa valmistellaan parhaillaan 
hallinnonuudistusta, jossa tarkastellaan 
sekä hiippakunta- että seurakuntarajoja. 
Tämän lehden ilmestyessä piispainkokous 
on jo esittänyt näkemyksensä siitä, missä 
hiippakuntien rajat voisivat jatkossa kul-
kea. Mahdollisiin muutoksiin voidaan 
kuitenkin suhtautua rauhallisesti: on niitä 
rajoja liikuteltu ennenkin. Myös vuonna 
1980 toimintansa aloittanut Oulun hiip-
pakunta syntyi pääosin aiemmin Helsin-
gin hiippakuntaan kuuluneista seurakun-
nista. 

– Tässä haluan korostaa, että vaikka 
hiippakuntien rajat tulevaisuudessa siir-
tyisivätkin, niin kirkkomme tarvitsee jat-
kossakin kolme hiippakuntaa. Oulun 
hiippakunnassa tämän tästä esiin pyrki-
välle epäilykselle ei siis ole sijaa. Nyt teh-

tävillä uudistuksilla tähdätään kirkon 
elinvoimaisuuden varmistamiseen ete-
lästä pohjoiseen asti, vahvistaa kirkon 
monet muutosvaiheet näköalapaikalta 
todistanut arkkipiispa Leo.

Oulun hiippakunnan ensimmäinen 
metropoliitta asetettiin virkaansa 
1.1.1980. Seuraavaksi nousi esiin kysymys 
hiippakunnan tiloista: kirkolla ei ollut 
Oulussa neliötäkään tilaa piispaa tai hiip-
pakunnan kansliaa varten. 

– Säveltäjä Joonas Kokkosen pikku-
serkku, kirjailija Lauri Kokkonen löysi 
onneksi Pokkitörmältä, kaupungin yti-
mestä, sopivan huoneiston, jonka kirkko 
sitten vuokrasi minun, tyttäreni ja talou-
denhoitajani käyttöön. 

Hiippakunnan kanslia sijoittui puo-
lestaan seurakunnan omistamaan huo-
neistoon Tuiran puolelle. Toiseen taloon 
samaan kaupunginosaan asettui myös 
metropoliitan sihteeri, diakoni Raimo 
Huttu perheineen.

– Tässä muistuu mieleen vanha las-
tenloru: ”Tuiran puolelta kaupunkiin kol-
mea siltaa kuljettiin…” Siellä sitä tosiaan 
kuljettiin, kanslia oli siinä aivan Tuiran 
sillan kupeessa. Täytyy sanoa, että kyllä 
oli tuulinen kaupunki!
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Kuva: Vesa Takala

Myös Kirkon 
ulkomaansuh-
teista vastaa ark-
kipiispa. Kuvassa 
arkkipiispa Leo 
Tallinnan ja koko 
Viron metropo-
liitta Stefanok-
sen kanssa.

Pian aloitettiin myös pysyvämpien 
tilojen etsintä. Nummikadulle, Limingan-
tullin tyhjälle tontille Matilantalon vie-
reen teki rakennusyhtiö talon, josta valtio 
osti tilat sekä hiippakunnan kansliaa että 
piispan residenssiä varten. 

– Tontilla toimitettiin maapohjan siu-
naus, joka uutisoitiin näyttävästi paikalli-
sissa tiedotusvälineissä. Rakennusliik-
keestä kerrottiin, että tämän julkisuuden 
jälkeen rakennukseen tulevien huoneisto-
jen kauppa alkoi käydä kuin siimaa, muis-
telee arkkipiispa Leo.

Toimitilojen rakentamista tärkeämpää 
oli kuitenkin rakentaa perusta uuden 
hiippakunnan identiteetille. Se tarkoitti 
väsymätöntä liikkeellä oloa: tuhansia ja 
taas tuhansia ajettuja kilometrejä, satoja 
tavattuja ihmisiä viikoittain. 

– Varsinkin ensimmäisinä vuosina 
olin tien päällä lähes jatkuvasti. Hiippa-
kunnalle oli luotava heti kattava yhteis-
työverkosto niin paikallisesti kuin valta-
kunnallisestikin. Piispan työhön 
kuuluvien seurakuntavierailujen lisäksi 
tein paljon kuntavierailuja, käytännössä 
lähes kaikkiin yli puolen Suomen kuntiin. 
Näillä matkoilla tapasin johtavia virka-
miehiä ja luottamushenkilöitä eri puolilta 
hiippakuntaa. Myös ekumeenisten suhtei-
den luominen oli tärkeää. Siihen aikaan 
lehdistö oli meistä positiivisesti kiinnos-
tunut, joten sana kiiri mukavasti myös 
sitä kautta erilaisten tapaamisten jälkeen. 

Hiippakunnan alkuvuodet ovat tal-
lentuneet suuriin leikekirjoihin, joihin 
liimattiin kaikki hiippakuntaa koskevat 
uutiset. 

– Jätin leikekirjat hiippakunnasta läh-
tiessäni Oulun maakunta-arkistoon, joten 
sieltä ne edelleen löytyvät. Miehen kor-
kuinen pino niitä ehti kertyä.

Sitoutuneella ja osaavalla henkilös-
töllä oli myös ratkaiseva rooli uuden hiip-
pakunnan toiminnan kehittämisessä. 
Arkkipiispa muistelee kiitollisuudella 
monia Oulun aikaisia työtovereita.

– Diakoni Raimo Huttu ja hänen puo-
lisonsa Pirkko olivat alun kantavia voi-
mia. Isä Raimon jälkeen diakonina ja 
autonkuljettajana toimi isä Tapio Men-
schakoff. Sain rekrytoida hiippakuntaan 

myös sihteerin, aina luotettavan Maija 
Viippolan, joka palvelee tehtävässä edel-
leen ja on käytännössä tehnyt elämän-
työnsä Oulun hiippakunnassa.

Monia muitakin pysyviä rakenteita 
syntyi – esimerkiksi Paimen-Sanomat.

– Laitoin jo apulaispiispana alulle 
hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda 
yhteinen lehti koko kirkolle. Pyhäin Ser-
gein ja Hermanin Veljeskunta valitsi 
minut puheenjohtajakseen apulaispiispa-
aikani alussa ja Alvi (Aki) Houtsonen oli 
tuolloin toiminnanjohtajana sekä PSHV 
ry:ssä että Ortodoksisten nuorten liitto 
ONL ry:ssä. Yhdessä lähdimme vetämään 
hanketta kirkon yhteisen lehden perusta-
miseksi. Se ei kuitenkaan lähtenyt len-
toon, joten päätin, että ainakin uudessa 
hiippakunnassa alkaa ilmestyä kaikkien 
seurakuntien yhteinen lehti. Siinä tuli 
avuksi entuudestaan tuttu kemiläinen 
Jukka Takalo, joka työskenteli sitten myö-
hemmin myös Aamun Koitossa ja kirkon 
tiedotuksen parissa. Näin syntyi Paimen-
Sanomat.

Nykyisin on vaikea uskoa tilannetta, 
jossa kirkolla ei olisi yhteistä valtakunnal-
lista mediaa. 

– Aamun Koitto oli aikanaan valta-
kunnallinen lehti, mutta se piti tilata erik-
seen. Mitään joka savuun menevää tiedo-
tetta ei ollut ja sen seurauksena itä ei 
tuntenut länttä eikä etelä pohjoista. Juma-
lanpalveluksista tiedotettiin paikallisleh-
dissä ja seurakunnan tapahtumissa, 
muista asioista kirjeitse – sikäli kun tiedo-
tettiin. Saattaa olla, että tämä pakotti 
ihmisiä olemaan aktiivisempia: ottamaan 

selvää ja kokoontumaan silloin, kun 
jotain järjestettiin. Menneeseen ei ole kui-
tenkaan paluuta: aika on toisenlainen ja 
ihmiset etsivät tietoa eri tavoin. Tähän 
kysyntään on myös vastattava.

Kirkolliskokous päätti viime syksynä, 
että kirkon asiantuntijapalvelut on pyrit-
tävä keskittämään jatkossa entistä tehok-
kaammin. Tämän päätöksen nojalla kir-
kollishallitus laittoi juuri huhtikuussa 
alulle hankkeen, jolla tähdätään kaikkien 
seurakuntien yhteisen paikallisilla liitteillä 
varustetun lehden perustamiseen.

– Totisesti toivon, että nyt, lähes 40 
vuotta myöhemmin, aika olisi viimeinkin 
kypsä. Tätähän on suunniteltu useita ker-
toja, mutta hanke on aina kariutunut vii-
meistään kalkkiviivoilla. Nyt tekniset val-
miudet mahdollistavat toimituksen 
työskentelyn eri puolilla Suomea, joten 
paikallisuuden ja valtakunnallisuuden 
yhdistäminen on helpompaa kuin koskaan 
ennen. Lisäksi meneillään oleva hallinnon 
uudistaminen luo joka tapauksessa muu-
tospaineita myös viestintään. Näen, että 
yhteisellä lehdellä vahvistaisimme kirk-
komme eheyttä ja auttaisimme samalla 
kirkon jäseniä pysymään paremmin ajan 
tasalla koko kirkon yhteisestä elämästä. 

Oulun hiippakuntaan syntyi metro-
poliitta Leon aikana paljon muutakin 
uutta: esimerkiksi kanttorien ja kirkko-
laulajien osaamista kehittänyt hiippakun-
takuoro ja kirkon ensimmäinen hiippa-
kuntasäätiö. 

– Hiippakunnan merkittävää vähem-
mistöä edustavat koltat kääntyivät puo-
leeni ja kysyivät, olisiko kirkolla mahdol-
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lisuutta tukea kolttakulttuuria koskevaa 
tutkimusta. Siihen aikaan kirkolla ei ollut 
senkään vertaa rahaa kuin nyt, joten ker-
jäsin varat hiippakuntasäätiön perusta-
mista varten. Se on tukenut vuosien var-
rella paljon ortodoksista kulttuurityötä ja 
sen toiminta jatkuu edelleen. Myöhem-

min perustin vastaavat säätiöt myös Hel-
singin ja Karjalan (nyk. Kuopion ja Karja-
lan) hiippakuntaan.

Nykyisin erityisesti karjalan kielen 
elvyttäjänä tunnettu arkkipiispa Leo teki 
Oulun metropoliittana ollessaan aktiivi-
sesti työtä koltan kielen elvyttämiseksi. 

– Kokosin ryhmän kolttia ja kielitie-
teilijöitä yhteen. Avainhenkilö oli Oulun 
yliopiston saamen kielen ja saamelaiskult-
tuurin professori Pekka Sammallahti. Toi-
nen keskeinen henkilö oli Satu Mosnikoff. 
Heidän kanssaan tuotettiin esimerkiksi 
ensimmäinen ortodoksinen koltankieli-
nen rukouskirja, joka jaettiin ilmaiseksi 
kirkkokansalle. Siitä otettiin uusiakin pai-
noksia ja samalla alettiin kääntää myös 
jumalanpalvelustekstejä ja evankeliumia 
koltaksi. Toivoin, että työ olisi jatkunut 
Helsinkiin lähtöni jälkeen aktiivisemmin, 
mutta tekijöitä on ollut niukasti. Täytyy 
toivoa, että jostain löytyy vielä uusi polvi 
tekemään tätä tärkeää työtä.

Oulussa vietettyjen 16 ja puolen vuo-
den jälkeen metropoliitta Leon matka vei 
viideksi ja puoleksi vuodeksi Helsinkiin. 
Valinta arkkipiispaksi vei takaisin Karja-
lan hiippakuntaan, jossa ehti alkaa 17. 
työvuosi ennen kuin kirkolliskokous 
päätti siirtää arkkipiispan istuimen Hel-
sinkiin.

– Monet ovat kysyneet, kuinka viih-
dyn Helsingissä. Olen vastannut, että 
mikäs täällä on viihtyessä: ihmiset ovat 
samanlaisia kuin muuallakin. Jotkut hel-
sinkiläiset ovat kenties tästä vähän louk-
kaantuneetkin: ettäkö muka samanlai-
sia… Tämä on kuitenkin minun 
kokemukseni. Kirkon työ on ihmisten 
kanssa tehtävää työtä ja kun osaa olla 
ihmisten kanssa, työt sujuvat hyvin. 

Ja työtä riittää. Helsingin hiippakun-
nassa on paljon seurakuntia ja myös eri-
laiset yhteistyöverkostot ovat siellä 
tiheimmillään. Meneillään oleva hallin-
non uudistus ja kirkon eri asiantuntijapal-
veluiden keskittäminen eivät nekään 
etene ilman arkkipiispan työpanosta. Kai-
ken keskellä aikaa jää myös runoudelle.

– Juuri äskenkin taksissa muodostin 
mielessäni kokonaisen runon ja kun en 
löytänyt taskuistani minkäänlaisia muis-
tiinpanovälineitä, niin piti ihan puoli-
juoksua tulla toimistolle, ettei ajatus kar-
kaa ennen kuin saan sen paperille. 

Sellaistakin on pian 70-vuotiaan arki 
juuri nyt.

Maria Hattunen

Arkkipiispa Leo juhlii syntymäpäiväänsä toimittamalla liturgian 
Uspenskin katedraalissa 3.6. kello 10. Palveluksen jälkeen 
kirkkokansalle on tarjolla kirkkokahvit. 

Mahdolliset muistamiset arkkipiispa haluaa 
ohjata Suomen ortodoksisen kirkkomuseon 
säätiön tilille. Säätiön tilinumero on 
FI63 5600 0520 3993 31. Lahjoitukset 
tehdään viitteellä ”Arkkipiispa Leo”.

Helsingin ja koko 
Suomen arkkipiispa Leo
•	 s.	4.6.1948	Pielavedellä
•	 yo,	Pielaveden	yhteiskoulu	1967
•	 pappiskandidaatti,	Suomen	

ortodoksinen pappisseminaari 
Kuopio 1972

•	 ortodoksisen	uskonnonopettajapappina	
 Itä-Karjalan kansanopistossa 1972–1973
•	 Ilomantsin	ja	Turun	matkapapistopiirin	matkapappi	1973–1979
•	 Papiston	edustaja	kirkolliskokouksessa	1975–
•	 opetusopilliset	opinnot	ja	auskultointi	Turun	yliopiston	

kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa 1978
•	 Lintulan	luostarin	ystävät	ry:n	puheenjohtaja	1978–1993
•	 ortodoksisen	kirkon	apulaispiispa	1979–1980
•	 Pyhien	Sergein	ja	Hermanin	veljeskunnan	puheenjohtaja	1979–1994
•	 Oulun	metropoliitta	1980–1996
•	 Suomen	ekumeeniseen	neuvoston	varapuheenjohtaja	ja	puheenjohtaja	

1987–2000
•	 Oulun	ortodoksisen	hiippakunnan	säätiön	hallintoneuvoston	

puheenjohtaja 1988–1996
•	 ortodoksisukujen	tutkijapiirin	puheenjohtaja1993–1995
•	 teologian	maisteri,	Joensuun	yliopisto	1995
•	 Karjalan	kielen	seuran	puheenjohtaja	1995–
•	 Helsingin	metropoliitta	1996–2001
•	 Helsingin	metropoliittakunnan	säätiön	hallintoneuvoston	

puheenjohtajana 1998–2001
•	 teologian	tohtori	hc,	Joensuun	yliopisto	2004
•	 teologian	tohtori	hc,	Pariisin	teologinen	instituutti	Saint-Serge	2005
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Kuva: Tuukka Rantanen

Sirpaleet sanoiksi
Sururyhmä tarjoaa kuulevat korvat ja kanssakulkijat 
surun äärellä.

Läheisen tai lähimmäisen kuolema 
pysäyttää elämän. Sururyhmiä on tarjolla 
erilaisia, mutta Helsingin seurakunnassa 
toimii ortodoksinen sururyhmä, joka sai 
alkunsa seurakuntalaisten omasta aloit-
teesta. Myös muissa seurakunnissa järjes-
tetään sururyhmiä.

 – Monillakin osallistujilla on ollut 
kokemus, että muissa sururyhmissä – 
vaikka hyviä ovatkin – on jäänyt puuttu-
maan hengellinen tuki. Heille ei riitä se, 
että luterilaisella kirkolla on tarjolla ryh-
miä, vaan he haluavat surra oman kirkon 
tutussa sylissä. Tuollaisessa herkässä elä-
mäntilanteessahan on luonnollisesti tär-
keää sekin, millä sanoilla asioista puhu-
taan, ja ryhmässä tuomme esiin 
ortodoksisen opetuksen kuolemasta, 
mikäli keskustelu tätä aihetta sivuaa, 
toteaa Helsingin sururyhmän toinen 
vakiovetäjistä Okko Balagurin.

Vaikka ryhmä on siis tunnustukselli-
nen, myös muut ovat tervetulleita. Bala-
gurin kertoo, että myös muita kuin orto-
dokseja on ryhmään hakeutunut. 
Ortodoksinen ihmiskuva ja opetus ovat 
kuitenkin esillä jo alkurukouksesta 
alkaen. Viimeisen kerran jälkeen toimite-
taan panihida. Ryhmät muodostetaan 
siten, että sama ryhmä kokoontuu viisi 
kertaa. Tämä helpottaa sekä kuulemisen 
että jakamisen kynnystä.

– Meillä saa puhua kuoleman hengel-
lisestä ulottuvuudesta, mutta pakkoa sii-

hen ei ole. Sanat eivät ole niinkään tär-
keitä, mutta kuuntelevat korvat sitäkin 
tärkeämmät, Balagurin kertoo.

Balagurin pohtii, että syvässä surussa 
ihminen on usein näköalaton: hänen 
maailmansa on todella pysähtynyt siihen 
hetkeen, kun joku tärkeä katosi hänen 
elämästään. Usein menetyksen ja hauta-
jaisten kohdalla ihmiset ”ottavat osaa” 
menetykseen ja suruun, mutta hautajais-
ten jälkeen tilanne saattaa muuttua.

– Kun hautajaiset ovat ohi, surevan 
ympärille laskeutuu juhlallinen hiljaisuus: 
puhelin ei soi, kyläilykutsuja ei tule... 
Ympärillä olevat pelkäävät, etteivät tiedä 
mitä sanoa, vaikka mitään erityisiä loh-
dun sanoja ei tarvita, vaan yhteistä joka-
päiväistä elämää. Sitä, että kanssaeläjät 
eivät juokse pakoon surevaa. 

Sureva ei välttämättä itse osaa jäsentää 
kokemaansa. Tähän tarkoitukseen Balagu-
rin katsoo sururyhmän olevan oiva apu.

– Kaikenlaiset muistot edesmenneestä, 
yhteisen elämän varrelta, pulpahtelevat 
pintaan...  Jotkut kuolintapahtumaan, vii-
meisiin yhteisiin kuukausiin tai hautajai-
siin liittyvät asiat, saattavat askarruttaa. 
Vertaisryhmä, jos mikä, on loistava paikka 
tällaisten sirpalemaisten muistojen puke-
miseen sanoiksi.

Ortodoksinen uskonnäky tuo surun 
keskelle toivoa. Kirkkoon kuuluvat sekä 
elävät ja kuolleet, ja sen takia muistelemi-
nen, yhdessä ryhmässä tai yksin, on kir-
kollista elämää luontevimmillaan. 

– Rakas ja läheinen on poissa, mutta ei 
kuitenkaan poissa. Jumalalle kaikki elävät.

Balagurin painottaa, että kirkon hel-
massa suru on mahdollista muuttaa yhtey-
deksi. Surusta ei tarvitse rimpuilla pakoon 
tai torjua sitä, vaan rukouksen kautta 
edesmenneen sieluun nimenomaan halu-
taan säilyttää yhteys. Tätä varten kirkoissa 
ovat muistelupöydät, esirukouslappuset ja 
tuohukset – sekä tietenkin säännölliset 
vainajien muistelupäivät. 

Surun äärellä tai kirkossa ei tarvitse 
pohtia miten rukous kuullaan tai miten se 
toimii. Okko Balagurin toteaa: – Tätä 
kaikkea emme tee ajatellen, mitä hyötyä 
siitä mahdollisesti on, vaan rakkaudesta.

Ari KoponenKu
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Kuva: Tuukka Rantanen

Hiippakunnan papisto 
Kreetalla 15.–22.4.
Oulun hiippakunnan papisto vieraili 
huhtikuun puolivälissä Kreetalla metro-
poliitta Elian johtamalla työ-, opinto- ja 
pyhiinvaellusmatkalla. Pääkohteina oli-
vat luostarit, kirkot sekä Kreetan hengel-
linen akatemia, jossa kokoonnuttiin 

dialogiin paikallisen seurakuntapapiston 
kanssa. Matkan aikana työskenneltiin 
myös hiippakuntauudistuksen parissa 
piispan johdolla. Erityiskiitokset rovasti 
Rauno Pietariselle kaikista käytännön 
järjestelyistä!

Pohjoiset tervaeiset Krysopigin nunnaluostarin vieraskirjaan. Metro-
poliitta Elian vieressä igumenia Theokseni.

Kreetan arkkipiispa Irineoksen luona Iraklionissa. 

Kydonian ja Apokoronoun metropoliitta Da-
maskinos lahjoitti metropoliitta Elialle panagian 

Hanian katedraalissa 
toimitetun litur-

gian jälkeen.
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Kulmakivi-festarit 
Oulussa 28.-30.9.
Ortodoksisen nuorison omat festarit järjestetään yhteistyös-
sä Oulun ortodoksisen seurakunnan kanssa.

Tarjolla on livemusiikkia moneen makuun (pääesiinty-
jänä Stepa), jumalanpalveluksia, erilaisia toimintapisteitä ja 
tietysti mainiota seuraa!

Alaikäraja on 12 eli kaikki kuutosluokkaiset ja sitä van-
hemmat ovat tervetulleita mukaan! Vanhempien seurassa 
ovat nuoremmatkin tervetulleita, mutta festariohjelma on 
suunnattu 12-vuotiaasta ylöspäin.

29.9. järjestetään perhepäivä, johon pienemmätkin lap-
set voivat osallistua vanhempien kanssa, ja tarjolla on myös 
aikuisille suunnattu luento ja työpaja.

Majoituskouluna toimii Nuottasaaren koulu (Isokatu 94) 
ja ohjelmaa on koulun lisäksi ainakin Oulun pyhän Kolmi-
naisuuden katedraalissa ja seurakuntasalilla (Torikatu 74). 
Ilmoittautuminen ohjeistetaan myöhemmin, osallistumis-
maksu on 50 euroa, joka sisältää lattiamajoituksen, ohjel-
man ja ruokailut. Seuraa ilmoittelua ort.fi-sivuilla!

Kulmakivi-
kulttuurikilpailu
ONL ry järjestämään kilpailuun osallistutaan maksimissaan 
kolmen minuutin mittaisilla videoilla, jotka kertovat orto-
doksisuudesta. Kilpailuun saa lähettää töitään kuka tahansa, 
mutta palkinnot jaetaan kahdessa sarjassa: 
I)  v. 2005 tai sen jälkeen syntyneet 
II)  v. 1989–2004 syntyneet
Kilpailussa on kaksi teemaa:  
A) Usko ja huumori sekä B) Oma seurakuntani (/leirini).

Kilpailutyöt arvioi nelihenkinen raati. Lisäksi järjeste-
tään yleisöäänestys syksyllä, ja yleisöäänestyksen tulos on 
kilpailun viides tuomariääni. Tuomariston päätöksistä ei voi 
valittaa. Kilpailun tulokset julkistetaan Kulmakivi-festareilla 
Oulussa, 28.–30.9.2018.

Kunkin teeman ja sarjan paras työ saa 300 € rahapalkin-
non (palkintojen arvo yhteensä 1200 €). Lisäksi tuomaristo 
voi jakaa kunniamainintoja, myös kilpailusarjojen ulkopuo-
lisille osallistujille, ja kaikkien kilpailuun osallistuneiden kes-
ken arvotaan pieniä tuotepalkintoja 10 kpl.

Katso kilpailun tarkemmat säännöt: onl.fi/kilpailu
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Seurakuntakenttä uudistuu 
vuoteen 2020 mennessä
Kirkon rakennetta ja hallintoa uusitaan, jotta kirkko säilyy elinvoimaisena 
myös tuleville sukupolville.

Kirkkomme seurakuntarakennetta tarkas-
tellaan juuri nyt yhtaikaa kaikissa hiippa-
kunnissa. Vuoden 2017 kirkolliskokous 
päätti, että seurakuntarajat ja -rakenteet 
arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa koko 
kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä. 
Käytännössä tavoitteena on se, että uudet 
seurakunnat aloittavat toimintansa 
1.1.2020 alkaen.

Seurakuntien hallinnon muutostar-
peet ovat puhuttaneet Suomen ortodoksi-
sen kirkon kirkolliskokousta moneen ker-
taan viimeisen kymmenvuotisjakson 
mittaan. Suunta on ollut selvä: seurakun-
tien resurssit on haluttu suunnata seura-
kunnan toimintaan ja sen kehittämiseen 
hallinnon hoitamiseen sijaan. Etusijalle 
on asetettu kolme ydintehtävää: jumalan-
palveluselämä, opetus ja diakonia.

Hallinnon uudistamisessa on kuiten-
kin törmätty seurakuntien vahvaan tah-

rimman seurakunnan jäsenmäärä laskee 
vuoteen 2025 mennessä 12 prosenttia 
vuoden 2015 tasosta. Pienemmissä seura-
kunnissa jäsenmäärän lasku on pääsään-
töisesti vielä suurempaa. Samalla seura-
kuntien verotulot ovat laskussa, joten 
toimintaa ei pystytä enää kattamaan vero-
tuloilla, toteaa Koriala.

Nyt liikkeellä oleva prosessi tulee vai-
kuttamaan jollain tasolla kaikkien kirkon 
jäsenten ja työntekijöiden elämään. On 
selvää, että moni asia mietityttää.

– Onhan tämä iso asia meille kaikille: 
olemme nyt kirkon sotienjälkeisen histo-
rian suurimman hallinnollisen muutok-
sen kynnyksellä. Muutos on kuitenkin 
aina myös mahdollisuus. Kirkkomme his-
toria on huikea selviytymistarina. Nyt on 
tarkoitus tehdä ratkaisuja, jotka varmista-
vat, että tarina jatkuu myös seuraavien 
sukupolvien kautta. Tässä työssä tarvit-
semme yhtä paljon tulevaisuuden uskoa, 
rohkeutta ja hyvää tahtoa kuin kirkon 
aineellisen jälleenrakennuksen vuosina.

Ensimmäisenä työ käynnistyi arkki-
piispa Leon aloitteesta Kuopion ja Karja-
lan hiippakunnassa. Nyt prosessi on saatu 
käyntiin myös Helsingin ja Oulun hiippa-
kunnissa. 

Miksi kohti suurempia 
seurakuntia?
Kuten edellä todettiin, muutosprosessin 
tavoitteena on se, että seurakuntien voi-
mavarat – sekä käytettävissä olevat varat 
että henkilöstön työaika – saadaan entistä 
paremmin ohjattua kirkon ydintoimin-
taan.

Seurakuntalaisen näkökulmasta on 
kenties vaikea hahmottaa, miksi tähän 
pyritään seurakuntien määrää vähentä-
mällä. Syyt löytyvät pitkälti seurakuntien 
”näkymättömän työn” kasvusta.

Seurakunnan työntekijöistä kirkko-
herra hoitaa pääsääntöisesti seurakunta-
hallintoa. Hallinto on kuitenkin muuttu-
nut paljon vuosien varrella – vastuuta ja 
velvoitteita on tullut lisää. Esimerkiksi 
kilpailutussäädökset, työlainsäädännön 
kehittyminen ja vaatimukset hallinnon 
avoimuudesta ovat vaikuttaneet siihen, 
että seurakunnan hallinnon hoitamiseen 

toon säilyttää itsenäisyytensä ja riippu-
mattomuutensa.

– Muutoksiin ollaan oltu valmiita 
vasta tilanteessa, jossa muita vaihtoehtoja 
ei enää ole. Toteutuneet seurakuntaliitok-
set on tehty pakon edessä: kun rahat ovat 
loppuneet, seurakunta on yhdistynyt naa-
puriseurakuntaan, kertoo kirkon palvelu-
keskuksen johtaja Sirpa Koriala.

Nykyinen seurakuntakenttämme on 
tämän kehityksen tulosta. Nyt on aika 
tarkastella koko maanlaajuista seurakun-
takarttaa kokonaisuutena, tulevaisuuteen 
katsoen ja sitä kiihkottomasti ennakoi-
den.

– Kirkon rakenteita on arvioitava roh-
keasti suhteessa yhteiskuntamme muu-
toksiin. Jo nyt voidaan huomata, että kir-
kossa ei ole montaakaan kasvukeskusta. 
Nykyisellä jäsenkehityksellä esimerkiksi 
Kuopion ja Karjalan hiippakunnan suu-

Kuva: Maria Hattunen
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kuluu nykyisin huomattavasti enemmän 
aikaa kuin kymmenen tai kaksikymmentä 
vuotta sitten. Koska kirkkomme on julki-
soikeudellinen toimija, emme voi jatkos-
sakaan laiminlyödä meille asetettuja vel-
voitteita. Niiden täyttämiseen menee 
kuitenkin huomattavaksi työaikaa. Esi-
merkiksi tänä keväänä sekä kirkon palve-
lukeskusta että seurakuntien työntekijöitä 
työllistää toukokuussa voimaan tuleva 
EU:n tietosuoja-asetus, joka edellyttää 
kaikilta merkittävää panostusta kaikkien 
henkilörekistereitä sisältävien prosessien 
uusimiseen.

– Yksinkertaistaen voisi sanoa, että 
vaatimukset ovat nykyisin liian suuret ja 
raskaat suhteessa seurakuntien  ja niiden 
työntekijöiden mahdollisuuksiin ja mää-
rään. Monet julkisuudessakin esillä olleet 
seurakuntien ongelmat ovat seurausta 
juuri tästä, toteaa Koriala.

Kappeliseurakuntamalli – 
jaettuja resursseja ja jaettua 
osaamista
Vielä on varhaista sanoa, miltä seurakun-
takarttamme näyttää vuonna 2020. Yksi 
esillä olevista vaihtoehdoista on niin kut-
suttu kappeliseurakuntamalli. Tässä mal-
lissa seurakunnat ovat alueellisesti paljon 
nykyistä suurempia ja niissä toimii use-
ampia verrattain itsenäisiä kappeliseura-
kuntia. Esimerkiksi Kuopion ja Karjalan 
hiippakuntaan on suunniteltu kahta uutta 
seurakuntaa, joista toiseen kuuluisivat 
nykyiset Joensuun, Nurmeksen, Ilomant-
sin ja Taipaleen seurakunnat ja toiseen 
Kuopion, Jyväskylän, Iisalmen, Rautalam-
min ja Saimaan seurakunnat. Hallinnolli-
sina keskuksina toimisivat Joensuu ja 
Kuopio.

Kappeliseurakuntien määrää ei ole 
rajattu nykyisessä laissa ortodoksisesta 
kirkosta, joten hiippakunnan alueella 
voisi jatkossa toimia jopa useampia kap-
peliseurakuntia kuin seurakuntia on 
nykyisin.

Koska kappeliseurakunnalla ei ole 
omaa seurakunnanvaltuustoa eikä –neu-
vostoa, päätöksenteon keskittäminen suu-
rempiin yksiköihin herättää vielä tässä 
vaiheessa ymmärrettävää huolta. Seura-

kunta-arjessa kappeliseurakunta olisi kui-
tenkin seurakuntalaisen lähiyhteisö aivan 
kuten kotiseurakunta tällä hetkellä.

– Kappeliseurakunnalla tai pyhäkkö-
seurakunnalla olisi käytössään oma 
kirkko ja kokoontumistilat sekä pappi-
kanttori työpari. Sillä olisi oma ”tili”, kus-
tannuspaikka, jonka käyttövaran ”emo-
seurakunnan” valtuusto vahvistaisi 
vuosittain neuvoston valmistelusta. Papin 
apuna kappeliseurakunnassa toimisi pieni 
toimikunta, jota kutsutaan lainsäädännös-
sämme kappelineuvostoksi. Sen tehtävänä 
olisi suunnitella, toteuttaa sekä arvioida 
toimintaa kappeliseurakunnan oman 
määrärahan puitteissa, kertoo Koriala.

Kappeliseurakunnan henkilöstö, 
omaisuus ja vastuu kiinteistöistä siirtyisi-
vät muutoksessa ”emoseurakunnalle”. Jos 
seurakunnalla on ennen uudistusta jotain 
tiettyyn tarkoitukseen varattua tuottavaa 
omaisuutta, sen hallinnoinnista on sovit-
tava muutoksen yhteydessä erikseen.

– Suuremmissa työyhteisöissä osaa-
mista voidaan jakaa paremmin ja yhteis-
työ lisääntyy, kun eri työntekijöiden eri-

tyisasiantuntemus ja vahvuudet tulevat 
koko alueen käyttöön. Kaikissa seurakun-
nissa ei ole esimerkiksi ollut omaa dia-
koniatyöhön erikoistunutta työntekijää tai 
nuorisotyöntekijää: uudessa mallissa he 
voivat palvella asiantuntijoina useamman 
nykyseurakunnan alueella. Myös sijais-
tukset toimivat suuremmissa yksiköissä 
paremmin. Samalla työehtoihin liittyvät 
perusperiaatteet toteutuisivat yhdenver-
taisina koko alueella. Myös veroprosentti 
olisi sama koko alueella.

Osaamisen, työvoiman ja taloudellis-
ten voimavarojen jakaminen ja erilaisten 
asiantuntijapalveluiden keskittäminen on 
muutenkin ajankohtaista koko kirkossa.

Tällä hetkellä syntyvyys on kirkossa 
vähäistä, kastettavien määrä laskee ja ylei-
nen maallistumiskehitys tekee kirkon 
jäsenyydestä entistä selvemmän arvova-
linnan. 

Haluamme jättää rakkaan kirkkomme 
perinnöksi seuraaville sukupolville ja siksi 
meidän on uudistettava sen toimintamal-
lit nyt niin, että sen julistus ei huku hal-
linnon pyörittämisen alle, toteaa Koriala.

Kaikki kirkkoherrat mukana 
Oulun hiippakunnan ohjausryhmässä

Oulun hiippakunnan osalta uudistusprosessi käynnistyi Rovaniemellä 16.–
18.3. järjestetyillä hiippakuntapäivillä, joiden teemana olivat muutoksen mah-
dollisuudet.

Metropoliitta Elia nimitti hiippakunnan muutosprosessille ohjausryh-
män, johon kuuluvat Oulun kirkkoherra Marko Patronen, Kajaanin kirkko-
herra Jyrki Penttonen, Vaasan kirkkoherra Andrei Sõtšov ja Lapin kirkko-
herra Jaakko Vainio.

Ohjausryhmän tehtävänä on kevään kuluessa selvittää erilaisia vaihtoeh-
toja yhteistyössä esipaimenen ja seurakuntien kanssa. Ohjausryhmän tehtä-
vänä on vastata myös muutoksen etenemisestä sekä viestinnästä. Ryhmä kuu-
lee tarvittaessa asiantuntijoita. 

Piispainkokous puolestaan tarkastelee kevään kuluessa hiippakuntarajoja 
ja pohtii, onko niitä tarvetta uudistaa.

Varsinaiset päätökset niin Oulun kuin muidenkin hiippakuntien osalta teh-
dään kirkollishallituksessa, jonka päätöksistä uutisoidaan heti tuoreeltaan kir-
kon sivustolla osoitteessa www.ort.fi. Kirkollishallitus kokoontuu vuonna 2018 
vielä 8.6., 4.9. ja 16.10. ja kirkolliskokouksen yhteydessä 26.–28. marraskuuta.
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Kuka oli profeetta Elia?
Heinäkuun 20. päivä on kirkollisen kesän 
yksi näkyvimmistä juhlapäivistä: profeetta 
Elian, eli karjalaisittain Iljan, muistopäivä. 
Mutta kuka oli profeetta Elia?

Elia oli yksi Vanhan Testamentin suu-
rista profeetoista. Hänen elinaikansa on 
arveltu ajoittuvan aikaan noin 900 vuotta 
ennen Kristusta. Hahmona Elia jää Raa-
matussa etäiseksi ja hiukan kummallisek-
sikin: hän astuu juutalaisten kirjoitusten 
lehdille ja historiaan ilman perhettä tai 
historiaa – vain hänen epämääräinen 
kotipaikkansa mainitaan. Myös Elian per-
soonallisuus on hätkähdyttävä: hän ei ole 
sovitteleva tai empaattinen Jumalan mies, 
vaan räiskyvä, ankara, armotonkin. 

Elia astuu esiin ensimmäisessä Kunin-
kaiden kirjassa ja hänen tarinansa kietou-
tuu Israelin uskottomuuden ja oman 
aikansa eri uskontojen yhteensulautumi-
sen vyyhtiin. Johannes Kastajan tapaan 
Elia ilmestyy suuremmitta esittelyittä 
julistamaan tuomiota ja häviää taas kuu-
kausiksi. Häntä pelkäsivät vallanpitäjät, 
häntä pelkäsivät ja kunnioittivat hänen 
maanmiehensä – kaikkialla häntä seurasi-
vat kirpaisevan totuuden epämiellyttävä 
selkeys ja pistoista ärtyneiden omatunto-
jen jälkitaudit. 

Kristillisessä mielenmaisemassa Elia 
näyttäytyi monien luostarihengellisyyden 
ideaalien henkilöitymänä: hänen repalei-
nen elämänsä ja paastot autiomaassa tai 
vuorilla rinnastuivat maailman hylännei-
den munkkien hyveisiin. Eräät patristiset 
kirjoittajat kuvaavat luostarielämää ”pro-
feetalliseksi elämäksi” viitaten juuri Eli-
aan.

Raamatun tarinan alusta käy kuiten-
kin ilmi myös Elian hurja persoonalli-
suus: hän ilmestyy kuningas Ahabin luo 
ja ennustaa, ettei koko maassa sada enää 
”muutoin kuin minun sanani kautta”. Elia 
ilmestyy itsevarmasti Israelin Jumalan 
edustajana ja joutuukin lähtemään 
pakoon viranomaisia. Pakomatkalla Elia 

kulkee Jumalan johdattamana ja tekee 
ihmetöitä, jotka ennakoivat Kristuksen 
myöhemmin tekemiä ihmeitä: hän saa 
vähän ruoan riittämään pitkäksi aikaa ja 
herättää kuolleen pojan henkiin. Kuvaa-
vaa Elian toiminnalle on kuolleista herä-
tettävän pojan äidin reaktio: nainen toi-
voo, että Elia lähtisi pois, koska tämä on 
tullut ”vetämään minun syntini esiin”. 
Vasta kun poika on vironnut takaisin 
eloon, nainen tunnustaa Elialle: ”Nyt 
minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. 
Se, mitä sinä puhut, on todella Herran 
sanaa.” (1. Kun. 17:18,24) 

Kuuluisa on myös Elian kamppailu 
kilpailevien jumalien ylipappien kanssa 
Karmel-vuorella. Kyseessä on näytös, voi-
mannäyttö: se jumala todetaan todelli-
seksi Jumalaksi, joka pystyy vastaamaan 
rukouksiin. Kilpailussa Elia esiintyi 
uhmakkaasti, naljaillen vieraiden juma-
lien papeille, joiden anomukset näyttivät 
kantautuvan kuuroille korville. Ehkä hei-
dän jumalansa olivat toisaalla tai nukku-
massa, Elia pilkkasi turhautuneita ylipap-
peja. Lopuksi Elia rukoilee omaa 
Jumalaansa, Jumala osoittaa voimansa ja 
väärien jumalien ylipapit surmataan. 

Kohta on ollut vaikea selitettävä, eri-
tyisesti myöhemmille teologisille tulkitsi-
joille. Väkivalta ja tappaminen on vaikea 
sovittaa yhteen Jumalan rakkauden 
kanssa. Tietty tulkitsemattomuus lienee 
hyvä asia; Elian edesottamuksia ei pidä 
lukea ”kirjaimellisina vertauskuvina” – 
asiaa ei voi kuvata muutoin kuin itsessään 
ristiriitaisella ilmauksella. On selvää, että 
tekstin kirjoitusaika ei tuntenut uskon-
nollisen suvaitsevaisuuden arvoa – ja sen 
vaatiminen siltä on haitallista tekstin 
kokonaisuuden vaikutelman ymmärtämi-
sen kannalta. Jumalien kamppailun tari-
nan tarkoituksena on vahvistaa kymme-
nen käskyn ensimmäistä pykälää: on vain 
yksi Jumala. Lisäksi kristittyjen kannalta 
on merkittävää, että Taaborin vuorella 

kirkastuneen Kristuksen kanssa ilmesty-
vät juuri Mooses ja Elia. Jos apostolit Pie-
tari ja Paavali ovat kirkon näkyvien 
rakenteiden kasvot, niin kristinuskon 
sisäiset kasvot kuuluvat Kristukselle, 
Moosekselle ja Elialle.

Elian Jumala ei ollut pysyvyyden, 
hyvän järjestyksen säilyttäjä, vaan ravisut-
taja. Ihmisistä on sanottu, että kaikki 
haluavat kehittyä, mutta kukaan ei halua 
muuttua. Elian kaltaiset profeetalliset 
hahmot eivät ole miellyttäviä, koska hei-
dän rukouksensa ja toimintansa tähtäävät 
rukoukseen: ”Herra, tee sitä mihin emme 
ole tottuneet.” Elia on tältä osin samaa 
jatkumoa, jota kristillisenä aikana jatkoi-
vat Kristuksen tähden houkat. Samalla 
Elian radikalismi ei ollut kuitenkaan van-
haa tuhoavaa ja jotain aivan uutta synnyt-
tävää, vaan nimenomaisesti Israelin 
Jumalan palauttamista oikealle paikalleen. 
Fundamentalismin ja kompromissien 
osoittamisen välillä on ero. 

Uuden testamentin sivuilla Johannes 
Kastaja ”kulkee Herran edelläkävijänä 
Elian hengessä”. Kirkastumisen vuorella 
Mooseksen ja Elian keskustelu Kristuksen 
kanssa nähdään Vanhan liiton lupausten 
täyttymisenä. Kristuksessa profeettojen 
työ tulee päätökseensä. Kirkko elää kui-
tenkin yhä Elian hengessä: se ennustaa 
nyt siitä, mitä on jo tapahtunut – ja vasta 
tämän nojalla siitä mitä aikojen lopussa 
tapahtuu. Elian radikaalius toteutuu kir-
kossa evankeliumin säilyttämisessä ja 
välittämisessä ajankohtaisena.
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Духовные подвиги преподобного 
Серафима 

15 января и 1 августа - дни 
памяти преподобного 
Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский 
— один из наиболее известных 
русских святых. Самый знакомый для 
всех нас его образ — это добрый 
старец, находящий ласковое слово для 
каждого к нему пришедшего. Где же 
святой Серафим научился такой 
любви? Откуда брал силы? Здесь 
следует вспомнить, что он был, в 
первую очередь, монахом — 
подвижником. Восприняв монашество 
как истинное служение Господу Богу и 
желая стяжать Его благодать, 
преподобный Серафим Саровский 
прошел все духовные ступени 
подвижничества. Этот неимоверно 
тяжелый труд он воспринимал со 
смирением и истинно христианским 
послушанием, тем самым уподобляясь 
Господу Иисусу Христу и подавая 
пример окружающим людям. 

Столпничество
Одним из первых иноческих подвигов 
для преподобного Серафима стало 
столпничество, то есть 
продолжительное стояние с молитвой 
на камне. Желая подражать великим 
святым христианства, старец Серафим 
нашел для себя в лесу гранитный 
камень-валун, который находился на 
полпути между его жилищем и 
Саровским монастырем. Каждую ночь 
преподобный Серафим всходил на 
этот камень и, стоя на коленях или в 
полный рост, совершал молитву 
мытаря: «Боже, милостив буди мне 
грешному». Помимо этого, камня-
валуна святой старец поставил еще 
один камень у своей пустыни 
(жилища) и каждый день, с утра до 
вечера, совершал молитву на нем. 
Лишь на краткое время он сходил с 

камня, чтобы принять пищу и немного 
передохнуть. В этом неимоверно 
тяжелом подвиге (как в физическом, 
так и в духовном смысле) 
преподобный Серафим провел три 
года и завершил его лишь из-за 
сильного телесного изнеможения и 
явных ран. Однако несомненно, что 
именно такими трудами святой 
Серафим Саровский побеждал в себе 
человеческие страсти и стяжал 
благодать Божию. 

Молчальничество
Этот монашеский подвиг 
преподобный Серафим наложил на 
себя после смерти в декабре 1807 года 
старца Исайи, настоятеля Саровской 
обители. Кончина одного из 
ближайших духовных наставников, 
каковым для преподобного Серафима 
был старец Исайя, произвела на святое 
сильное впечатление. Желая особенно 

почтить память старца и в то же время 
продолжить собственный путь 
духовного взросления, преподобный 
Серафим принял обет молчания. Кто 
бы ни приходил к старцу, он не 
выходил навстречу пришедшему. Если 
же преподобному приходилось 
встречать кого-либо в лесу, то он падал 
перед этим человеком в земном 
поклоне и не поднимал головы, пока 
тот не уходил. Раз в неделю в пустынь 
к преподобному Серафиму приходил 
монах из Саровской обители и 
приносил еду – немного хлеба или 
капусты. В таких случаях старец 
опускал голову и, не поднимая глаз, в 
молчании забирал приносимое, снова 
удаляясь к себе. Подвиг 
молчальничества преподобный 
Серафим нес также около трех лет.

Старчество
Подвиг старчества стал для 
преподобного Серафима Саровского 
одним из самых важных, так как 
теперь он входил в общение с людьми 
– духовно врачевал иноков и мирян, 
помогал советом и молитвой, 
благословлял. Только пройдя долгий 
путь духовного становления, 
преподобный решился на это, что 
разительно отличает его от 
всевозможных лжестарцев и 
лжеучителей, которые подчас берутся 
учить и требовать что-то в 
категорической форме от своих 
прихожан, не имея при том должного 
духовного опыта. Преподобный 
полностью посвятил себя служению 
миру (то есть людям), хотя и 
продолжал периодически посещать 
свою пустынь в лесу. Подвиг 
старчества батюшка Серафим нес до 
самой своей мирной кончины.

«По материалам журнала «Фома»Ku
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Suruisa ilo
Ortodoksiselle hengelliselle perinteelle ominaista on ilon ja surun kulkeminen 
käsi kädessä. Keväällä viettämässämme pääsiäisjuhlassa ristin suru johti ylös-
nousemuksen iloon. Kirkossa ajatellaan, että jokaisen ihmisen tulee osallistua 
tästä Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen matkasta. Kun helluntai 
päättää pääsiäisen juhlakauden, alkaa meidän oma arkinen kilvoituksemme – 
ristiinnaulitsemisen, ylösnousemuksen, Kristuksen taivaaseennousun ja Pyhän 
Hengen lähettämisen soveltaminen omakohtaisesti jokapäiväisessä elämässäm-
me.

Meillä luostareissa ilon ja surun yhdistelmä on ehkä vielä konkreettisempi 
kuin maailmassa elävien kohdalla. Kun meidät vihitään munkeiksi tai nunnik-
si, kysyy vihkivä pappi tai piispa, olemmeko valmiita kestämään kärsivällisinä 
kilvoituselämän surut taivasten valtakunnan tähden. Luostariasukkaat pukeutu-
vat mustaan, siis suruasuun: he surevat paitsi omaa syntisyyttään, myös oman, 
vanhan minän kuolemaa. Skeemavaatteessa, jota kannamme yllämme, on ku-
vattuna Kristuksen risti ja kidutusvälineet. Tämä muistuttaa siitä, että jokainen 
meistä on tullut luostariin ristiinnaulitsemaan itsensä himoineen ja haluineen.

Tämän hengellisen surun seurauksena ovat kyyneleet, joita luostarielämässä 
pidetään armolahjana. Kyyneleet eivät ole suinkaan lohduttomuuden merkki, 
vaan isät kuvaavat niitä toiseksi kasteeksi, joka pyyhkii pois kaikki synnit. Suru 
johtaa siis pelastuksen riemuun, armon vastaanottamiseen ja koko oman ihmi-
syyden kirkastumiseen.

Igumenimme usein muistuttaa meitä siitä, että kiusauksia aina tulee – ei ole 
mahdollista elää elämää, joka olisi kokonaan kiusauksista vapaa. Myös maail-
massa elävien tulisi muistaa, että alituinen helppous ja mukavuus saattaa aihe-
uttaa hengellistä velttoutta. Ottakaamme siis ilolla vastaan suru ja kärsivällisyy-
dellä kestäkäämme kaikki koettelemukset ja vaivat: vain näin voimme lopulta 
saavuttaa taivasten valtakunnan lakkaamattoman riemun.

Munkkidiakoni Damaskinos Ksenofontoslainen

Kesä on ortodoksisessa kirkossa 
praasniekkojen, ristisaattojen ja 
kiireettömien pyhiinvaellusten aikaa. 
Ohessa muutama poiminta tulevan 
kesän kirkollisista tapahtumista.  
Lähde reissuun, näkemään ja 
kokemaan ihan itse! 
Lisää praasniekkakohteita löydät 
kirkon sivuilla helluntain edellä 
julkaistavasta praasniekkalistauksesta. 
Muista myös Valamon opiston 
tarjonta.

TOUKOKUU

18.–20.5. Oulun Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali 60 vuotta
Perjantaista sunnuntaihin kestävä juhla 
huipentuu Helsingin ja koko Suomen arkki-
piispa Leon, metropoliitta Elian ja Kuopion 
ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan 
tehtävien hoitajan Joensuun piispa Arse-
nin yhdessä toimittamaan juhlaliturgiaan. 
Palvelus alkaa katedraalissa arkkipiispan 
vastaanotolla 20.5. kello 9.45. Katso juhlan 
tarkka ohjelma tästä lehdestä Oulun seura-
kunnan sivuilta.

KESÄKUU

12.6. Vuohenputkesta on moneksi 
-yrttitapahtuma Lintulassa
Lintulan luostarissa järjestetään 12.6. klo 
12–15 alkaen yrtti-iltapäivä, jossa keski-
tytään vuohenputkeen. Tapahtuma alkaa 
lyhyellä tietoiskulla vuohenputkesta, sen 
käyttötavoista ja hyötykäytön historias-
ta. Lisäksi kerrotaan yrtin ravintoarvosta, 
keruusta ja kuivatuksesta. Tapahtuman 
osallistumismaksu on 25 euroa. Hintaan 
sisältyy yrttisämpyläkahvit ja tutustumis-
pakkaus viherrouhetta. Mukaan mahtuu 15 
henkeä. Ilmoittautuminen 8.6. mennessä 
osoitteella nunna.nektaria@ort.fi tai nume-
roon 040 5018302.

HEINÄKUU

12.7. Jumalansynnyttäjän 
Konevitsalaisen ikonin ristisaatto
Tähän suosittuun Valamon luostarista Lin-
tulan luostariin ja takaisin kulkevaan risti-
saattoon voi osallistua joko kävellen tai lai-
valla. Kävelijät lähtevät liikkeelle Valamosta 
noin kello 7, laiva hieman myöhemmin. Lai-
valiput on varattava ennakkoon luostarin 
myyntipalvelusta.
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Pieniä pyhiinvaelluksia kesäisessä Suomessa
Päivän voi viettää myös aamusta asti Lin-
tulan luostarissa. Aamupäivällä kello 8 
alkaen voi seurata, kuinka luostarin väki 
valmistaa saniaisista ja kukista kukkama-
ton, jota pitkin Jumalansynnyttäjän Ko-
nevitsalainen ikoni tuodaan Lintulan kirk-
koon. Kukkamattoperinnettä on vaalittu 
Lintulassa jo 40 vuotta ja sen näkeminen 
on aina yhtä sykähdyttävä kokemus. Kah-
vio ja kauppa avautuvat kello 10. Ristisaat-
to saapuu noin kello 12.30 ja päivä jatkuu 
rukoushetkellä luostarin kirkossa. Sen jäl-
keen ristisaattoväelle on tarjolla keittolou-
nas. Lounaan jälkeen toimitetaan kirkossa 
akatistos Jumalansynnyttäjälle. Saattoon 
osallistumattomille ennakkoilmoittautu-
minen Lintulan luostariin 11.7. klo 12 men-
nessä numeroon 040 485 7603.

19.7. Tuohukset tutuksi -päivä 
Lintulassa
Torstaina 19.7. Lintulassa järjestetään 
opastettu tuohuskierros, joka tarjoaa mah-
dollisuuden tutustua Lintulan tuohus-
tehtaaseen. Kierroksen aikana kuullaan 
tehtaan toiminnasta ja tuohusten valmis-
tuksesta, raaka-aineisista, tuohusten käy-
töstä, erilaisista tuohustyypeistä ja niiden 
merkityksestä. Kello 13 alkavan kierroksen 
vetää tuohusten valmistuksesta vastaa-
va sisar ja se kestää noin 45 minuuttia. 
Opastusmaksu 4 €, 7–16-vuotiaat lapset 
2 €. Alle kouluikäiset ilmaiseksi. Opastus 
maksetaan etukäteen luostarin kauppaan. 
Mukaan mahtuu 30 henkeä.

19.–20.7. Iljan praasniekka Ilomantsissa
Iljan praasniekka kerää vuosittain suuren 
joukon kirkkokansaa Ilomantsin Profeetta 
Elian kirkkoon. Juhla alkaa torstaina 19.7. 

13.8.  Luento katedraalin historiasta. Tar-
kista kellonaika osoitteesta www.
hos.fi.

14.8.  klo 17. Jumalansynnyttäjän kuolo-
nuneen nukkumisen vedenpyhitys 
ja juhlavigilia.

15.8.  klo 10. Jumalansynnyttäjän kuolo-
nuneen nukkumisen juhlaliturgia. 
Palveluksen toimittavat Helsingin 
ja koko Suomen arkkipiispa Leo, 
Oulun metropoliitta Elia ja Kuopion 
ja Karjalan hiippakunnan metropo-
liitan tehtävien hoitaja, Joensuun 
piispa Arseni.

16.8.  klo 19. Helsingin kamarikuoron kon-
sertti: Einojuhani Rautavaaran Vigi-
lia.

17.8.  klo 18. Katedraalin esittely ja Kesäil-
lan musiikkia -konsertti katedraalin 
kryptassa.

18.8.  klo 15.30. Sergei Pogreboffin luento 
pyhän pappismarttyyri Aleksander 
Hotovitskin elämästä. Luennon jäl-
keen klo 17 vigilia.

19.8.  klo 9.30. Kryptakappelissa vedenpy-
hitys pyhän Aleksander Hotovitskin 
muistopäivän kunniaksi, vedenpy-
hityksen jälkeen praaniekkaliturgia 
kirkkosalissa.

23.–27.8. Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen 
pyhiinvaellus
Veljeskunnan pyhiinvaellusjoukko lähtee 
liikkeelle Kuopiosta torstaina 23.8. ja reitti 
kulkee Siilinjärven, Lapinlahden, Iiisalmen, 
Oulun ja Rovaniemen kautta kohti Ivaloa, 
Nellimiä, Sevettijärveä ja Neideniä. Paluu 
Kuopioon on maanantai-iltana 27.8. Katso 
lisätiedot takasivulta.

kello 15.30, jolloin ristisaatto lähtee ete-
nemään Ilomantsin keskustan torilta kohti 
kirkkoa. Kello 16.15 toimitetaan panihida 
Johannes Karhapään haudalla Kokonnie-
men kalmistossa. Vigilia alkaa kello 17 ja 
sen jälkeen järjestetään tsuajuilta kirkon 
pihalla. Juhlaliturgia alkaa perjantaina 20.7. 
kello 9. Palveluksen jälkeen päiväjuhla.

26.7. Pyhän Paraskevan ristisaatto 
Lintulassa
Pyhän Paraskevan päivänä 26.7. Lintulassa 
toimitetaan ristisaatto luostarin kirkosta 
Pyhittäjämarttyyri Paraskevan tsasounal-
le. Ristisaatto lähtee matkaan kello 12 ja 
kulkee noin kilometrin pituisen matkan 
luostarin piha-alueen halki, metsäpolkua ja 
osittain pitkospuita pitkin ristiä ja ikoneita 
kantaen. Koskijärven rannalla pienen tsa-
sounan edustalla toimitetaan vedenpyhi-
tys. Tsasouna, ristisaattoväki ja ympäröivä 
kesäinen luonto siunataan pyhitettyä vettä 
vihmomalla. Paluu luostarin pihapiiriin 
noin kello 13.30. Ota mukaan maastoon so-
pivat jalkineet ja sään mukainen vaatetus. 
Osallistujat saavat halutessaan mukaansa 
pullon pyhitettyä vettä. Ristisaaton jälkeen 
voi viivähtää vielä luostarin kahviossa, joka 
palvelee kello kuuteen asti illalla. 

ELOKUU

13.–19.8. Uspenskin katedraalin 
150-vuotisjuhlaviikko
Helsingin Katajanokalla sijaitseva Uspens-
kin katedraali viettää 150-vuotispäiviään 
koko viikon mittaisella ohjelmalla. Nyt jos 
koskaan on hyvä hetki piipahtaa tutustu-
maan Pohjoismaiden suurimpaan ortodok-
siseen pyhäkköön.
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”Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi 
heidän kykyjensä mukaan. Valaiskoon Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden 
meitäkin syntisiä, ikuinen valkeutesi. Kunnia olkoon Sinulle, valkeudenkantaja.”

Kristuksen kirkastumisen muistolle pyhi-
tetty ortodoksinen tšasouna ei korista 
enää Muhoksen maisemakuvaa. Valtatien 
varressa Korivaaran kohdalla sijainnut 
homeongelmainen pyhättö purettiin loka-
kuun loppupuolella viime vuonna. Tilitän 
tässä heti tšasounan purkamisen jäleen 
mieleen nousseita tuntoja.

Seison autiolla tontilla katsellen tasat-
tua tšasounan paikkaa. Liikutus valtaa 
mielen ja ajatuksiin tulvahtaa menneiden 
aikojen muistoja. Tällä paikalla sijan-
neessa tšasounassa on siunattu iäisyys- 
matkalle suurin osa karjalaisesta evakko-
väestä, joka toi mukanaan esi-isiltä peri-
tyn kalleimman perinnön, ortodoksisen 

uskon. Täällä me lapset saattelimme vii-
meiselle matkalle oman äitimme, joka 
kantoi sotalesken raskaan taakan hamaan 
hautaan asti. Täällä vihittiin lukuisat nuo-
ret parit avioliittoon. Täällä alkoi karjalai-
sen ja pohjalaisen heimon sulautuminen 
vihkiparin koostuessa molemmista hei-
moista. Seka-avioliittoja solmittiin jo 
evakkoväen tulovuodesta lähtien.

Tunnelmalliset jumalanpalvelukset 
tšasounan huomassa loivat karjalaisille 
evakoille alkuvuosina turvaa ja yhteen-
kuuluvaisuutta. Täällä pyhätössä tulivat 
kauniit ikonit tutuiksi ja läheisiksi 
rukousten innoittajana vuosikymmenten 
saatossa. Tänne oli hyvä tulla hiljenty-
mään ja rauhoittumaan maallisten kiirei-
den keskeltä. Täältä oli hyvä lähteä tyynin 
mielin maallisen elämän kiireiseen 
menoon.

Havahdun muistoista nykyhetkeen ja 
näen meille muhoslaisille ortodokseille 
rakkaaksi muodostuneen tšasounan pai-
kan autiona. Mieli on ylen atkal, mutta 
lohduttakoon meitä ristittyšii tieto, että 
seurakunnan tärkein tehtävä hengellinen 
elämän ylläpitäminen säilyy toki ennallaan. 

Jumalanpalveluksia pidetään entiseen 
tapaan ekumeniahenkisen luterilaisen 
seurakunnan tiloissa.

Meidän ortodoksien mielessä jää 
kuitenkin elämään harras haave, että 
ehkäpä joskus hamassa tulevaisuudessa 
ortodoksisen kalmoimuan vieres 
kököttää pikkarane tšasounu.

Tšasounan historiaa
Jatkosodan jälkeen vuosien 1946–
1948 aikana Muhokselle muutti 800 
karjalaista evakkoa. Pääosa siirto-
karjalaisista oli ortodokseja. Alku-
vuosina ortodoksiset jumalanpal-
velukset pidettiin kodeissa sekä 
Ponkilan ja Korivaaran kansakou-

luilla. Muutaman vuoden kuluttua 
karjalaisten keskuudessa heräsi toive 
omasta rukoushuoneesta. Toive muuttui 
toiminnaksi vuoden 1953 aikana. Piirus-
tukset laati salmilainen rakennusmestari 
Johannes Brocke. Rakentaminen alkoi 
vuoden 1954 aikana ja tšasouna valmistui 
vuonna 1955. Rakentajina olivat mm käs-
näselkäläiset kirvesmiesveljekset Johannes 
ja Vilho Vuorio. Suunnitteluvaiheessa syn-
tyi tšasounan paikasta pieni kiista Sosolla 
asuvien ja kirkonkylän alueelle sijoitettu-
jen karjalaisten välillä. Kiista sovittiin 
sijoittamalla tšasouna Korivaaralle, puoli-
väliin mainittuja paikkoja.

Tšasounan vihkimisseremonia toimi-
tettiin 9.6.–10.6.1956. Vihkimisen suoritti 
Helsingin hiippakunnan KS piispa Alek-
santeri. Seurakunnan arkistosta löydetyn 
tiedon mukaan lauantaina 9.6 pidetyssä 
vigiliassa oli läsnä 400 henkilöä ja sun-
nuntaina 10.6 pidetyssä liturgiassa ja juh-
lassa oli mukana 750 henkilöä.

Tšasounan stuarostannu eli isännöitsi-
jänä ovat toimineet aikajärjestyksessä 
Johannes Hattara, Aleksander Saloranta, 
Aleksanteri Leppälä, Silja Kääriäinen, 
Esko Lahtinen ja Seija Pirttikoski, joka 
hoitaa edelleen isännöitsijän tehtäviä.

Nyt yhtenä Muhoksen maamerkkinä 
kuusi vuosikymmentä vakaana seisonut 
pyhättö on siirtynyt muistojen joukkoon.

Pertti Marttinen

Kiinteistölautakunnan jäsen

Muhoksen 
tšasounan 
muistolle
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KAJAANIN SEURAKUNTA

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

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

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

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

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

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

Kirkkoherran tervehdys

Anna yksi ikoni

Kirkoissa on keskellä salia analogi eli vi-
nopöytä, jolle suurten juhlien aikaan on 
tapana sijoittaa juhlasta kertova ikoni. 
Kirkkoon tullessa tuota juhlaikonia eli sen 
aihetta käydään suutelemassa kunnioituk-
sella. Suuria juhlia on 12 ja juhlien juhla on 
pääsiäinen. Kaikkina muina kirkkovuoden 
päivinä muistellaan kuitenkin pienempiä 
pyhiä tapahtumia ja pyhiä ihmisiä. Sel-
laisinakin päivinä olisi hyvä laittaa kirkon 
keskelle pyhää esittävä ikoni. 

Seurakunta hankkii aikojen saatossa 
erilaisia ikoneja yhteisillä varoilla, mutta 
silti useimmat muistopäivät jäävät ilman analogi-ikonia. Erityisen arvokkaita 
(henkisesti ja hengellisesti) ovat ikonit, jotka on lahjoitettu kirkolle kaikkien yh-
teiseen käyttöön. Sellainen ikoni on luonteeltaan ikuinen. 

Miten ikoneita voisi saada enemmän temppeleihin? Kirkkoon pitäisi lahjoit-
taa joku itselle rakas ikoni, jonka sitten näkisi analogilla kenties vain kerran vii-
dessä vuodessa. Maallisesti ajatellen huono kauppa, mutta hengellisesti ajatellen 
ylivoimainen sijoitus. Kirkko näet rukoilee jokaisessa jumalanpalveluksessa kir-
kon rakentajien ja temppeleiden kaunistajain puolesta. 

Jonakin päivänä me kuolemme ja lähdemme hautausmaalle ja valtakuntaan, 
mutta kirkko jatkaa eloaan edelleen. Silloin sinun lahjoittamasi ikoni on yhä siellä 
kirkossa. Eikö ole mahtava ajatus?! 

Onko sinulla kaksi ikonia? Anna toinen kirkolle. Isä, joka on salassa, maksaa 
sinulle. 

Ja ihan parasta on, ettei ikonin tarvitse olla välttämättä maalattu. Pääasia että 
on laittaa pyhäinkuvan muistuttamaan juhlasta. Ahkerimmatkaan ikonimaalaus-
piirit eivät pysty vastaamaan pyhäköittemme huutavaan ikonipulaan. 

Anna ikoni kirkolle ikiomaksi, pyyteettömästi, Kristuksen tähden. 

Pastori Jyrki Penttonen, Kajaani 

KAJAANIN SEURAKUNTA
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KAJAANIN SEURAKUNTA

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

KAJAANI

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

la  12.5. klo 18 vigilia 
su  13.5. klo 10 liturgia 
la  19.5. klo 18 vigilia 
su  20.5. klo 10 liturgia, Helluntai 
la  26.5. klo 18 ehtoopalvelus 
la  16.6. klo 18 ehtoopalvelus 
su  17.6. klo 10 liturgia 
su  5.8. klo 18 vigilia 
ma 6.8. klo 10 vedenpyhitys, 
 liturgia ja ristisaatto 

LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 640 KAJAANI 
isännöitsijä Martti Taurovaara  
puh. 050 521 7992
 
pe  25.5. klo 17 yleinen muistopalvelus 

SOTKAMO

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

ke  9.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus 
to  10.5. klo 10 liturgia, 
 Herran taivaaseenastuminen 
la 11.8. klo 18 ehtoopalvelus 
su 12.8. klo 10 liturgia

KUHMO

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

su  5.8. klo 10 liturgia 

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI

su  27.5. klo 10 liturgia

KUIVAJÄRVI

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

HEINÄKUU
la  7.7. klo 18 ehtoopalvelus 
su  8.7. klo 10 liturgia, 
 ristisaatto ja vedenpyhitys

PALTAMO

Vaarankyläntie 48 D
 
su 19.8. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

pe  25.5. klo 12 kevättalkoot 
 Sotkamon hautausmaalla  

pe 25.5. klo 15 kevättalkoot 
 Kajaanin hautausmaalla

Kajaanin ikonimaalarit ja 
tiistaiseuran käspaikkapiiri 

järjestävät näyttelyn Kajaanin 
ortodoksisessa seurakuntasalissa  

18.–20.5.2018.
Esillä on ikoneja, käspaikkoja, 

pääsiäismunia ja muita kirkollisia 
käsitöitä sekä vanhoja valokuvia.

Näyttelyn avajaiset 
18.5. klo 12.00

Näyttely on yleisölle avoinna:
- pe 18.5. klo 9–17 
- la 19.5. klo 12–17  
- su 20.5. klo 12–14

Ikoni-, 
käsityö- ja 
valokuva-
näyttely 

Näyttelyyn on vapaa 
pääsy. Tervetuloa!
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Suuren lau-
antain pal-
veluksessa 
kolme uutta 
seurakunta-
laista voidel-
tiin kirkon 
jäseniksi.

Virpovitsoilla koristellut juhlaikonit kirkon keskellä.

Pääsiäisen ristisaatto ja ylösnousemusevankeliumi Kajaanin 
Kristuksen kirkastumisen kirkon edessä. Ristisaattoon osal-
listui noin 200 henkilöä. Ortodoksinen Pääsiäisyön palvelus 
kiinnostaa muitakin kuin ortodokseja.

Herran Jerusalemiin ratsastamisen ja Jumalansynnyttäjän il-
mestysjuhlan vigiliasta. Seurakunnassa oli vieraina Filantropian, 
ONL:N ja PSHV:N edustajia Perhepäivä-tapahtumassa.

Kuvat: Raakel Marjomaa
Tekstit: Reijo MarjomaaKuvagalleria Suurelta viikolta
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LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ort.fi /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

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

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

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120

Jarmo Lehto, 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 ja
kanttori Anneli Pietarinen: 
maanantai ja tiistai

Työntekijät lomalla: 
kirkkoherra Jaakko Vainio: 
21.–28.6. ja 9.-29.7.
rovasti Rauno Pietarinen: 
25.6.–8.7.
kanttori Anneli Pietarinen: 
31.5.–8.6. ja 25.6.–8.7.

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Kristus nousi kuolleista! 
Kristâs ka´ggõõđi ja´mmjest!

Tällä hetkellä elämme kirkkovuoden suurim-
man juhlan aikaa, sillä nyt on Herran pääsiäinen, 
juhlien juhla ja riemujen riemu. Saimme aloittaa 
seurakunnassamme Kristuksen ylösnousemuksen 
juhlan viettämisen pääsiäisyönä yhtä aikaa Sevetti-
järven ja Rovaniemen kirkoissa toimitetuissa pää-
siäisyönpalveluksissa. Kristuksen ylösnousemuk-
sen ilo on ollut pääsiäisyön jälkeen läsnä myös 
muissa pääsiäisajan jumalanpalveluksissa, aivan 
kuten se on osa elämäämme aina helatorstaihin 
saakka. Eivätkä ilonaiheet lopu siihen, sillä hellun-
taina juhlimme Nellimin Pyhän kolminaisuuden 
ja pyhittäjä Trifonin kirkon 30-vuotisjuhlaa. Elo-
kuussa taas kokoonnumme yhdessä muistamaan ja 
juhlimaan pyhittäjä Trifonia ja muita Petsamon ja 
Lapin pyhiä. 

Edellistä tervehdystä kirjoittaessani seurakuntamme Rovaniemen kanttorin 
tehtävä oli haettavana, eikä vielä ollut tiedossa kuinka suuri joukko on innokas 
hakeutumaan töihin Suomen suurimpaan seurakuntaan, jonka alue on ehdotto-
masti kauneinta Suomea. Kanttorintehtävän hakuajan päättyessä kuitenkin yllä-
tyksekseni selvisi, ettei hakijoita ollut lopulta ainoatakaan. Seurakunnallamme on 
kuitenkin näin Kristuksen ylösnousemusjuhlan aikaan myös toinen aivan erityi-
nen ilonaihe, sillä huhtikuun lopussa Rovaniemellä kanttorin tehtävän hoitajana 
aloittaa dir. cant. Jarmo Lehto. Iloitsen siitä, että saamme seurakuntaamme töihin 
ammattitaitoisen ja lahjakkaan kirkkomuusikon. Olemme kanttori Jarmon kanssa 
jo yhdessä suunnitelleet tulevaa työtä. Voimme luottavaisin mielin odottaa, että 
uuden kanttorimme työn tulokset alkavat näkyä ja ennen kaikkea kuulua juma-
lanpalveluksissamme! 

Kristus nousi kuolleista! Kristâs ka´ggõõđi ja´mmjest! 

Jaakko Vainio

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

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus

TOUKOKUU
ke  9.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 pääsiäisen päätösjuhla
 klo 17 vigilia, 
 Herran taivaaseenastuminen
to  10.5. klo 10 liturgia, 
 Herran taivaaseenastuminen
la  12.5. klo 17 vigilia
su  13.5. klo 10 liturgia
su  27.5. klo 10 liturgia

KESÄKUU
su  3.6. klo 10 liturgia
la  16.6. klo 10 liturgia
pe  29.6. klo 10 liturgia, 
 pyhät apostolit Pietari ja Paavali

HEINÄKUU
su  1.7. klo 10 liturgia 
la  7.7. klo 17 vigilia
su  8.7. klo 10 liturgia

ELOKUU
su  1.8. klo 10 liturgia  
su  5.8. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen kirkastuminen
ma 6.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastuminen
la 18.8. klo 17 vigilia
su 19.8. klo 10 liturgia

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

TOUKOKUU
ke  9.5. klo 17 vigilia, 
 Herran taivaaseenastuminen
to  10.5. klo 10  liturgia, 
 Herran taivaaseenastuminen
ke  16.5. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
to  17.5. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
pe  18.5. klo 10 aamupalvelus
ke  23.5. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
pe  25.5. klo 10 aamupalvelus

 
KESÄKUU
su  24.6. klo 10 liturgia, 
 Herran edelläkävijän Johannes Kastajan   
 syntymä
                
HEINÄKUU
to  20.7. klo 10 liturgia, Profeetta Elia

ELOKUU
pe  24.8. klo 9 liturgia

NELLIM

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

la  19.5. klo 18 vigilia, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä, 
 helluntai; kirkon vuosijuhla
su  20.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 klo 10 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden  
 päivä, helluntai; kirkon vuosijuhla
la  23.6. klo 10 liturgia
la  21.7. klo 18 vigilia
su  22.7. klo 10 liturgia
la  11.8. klo 18 vigilia
su  12.8. klo 10 liturgia
pe  24 .8 klo 15.45 litania ja
 klo 16 ehtoopalvelus, kyläjuhla,   
 Trifonin pyhiinvaellus

SEVETTIJÄRVI

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

la  16.6. klo 18 vigilia
su  17.6. klo 10 liturgia
la  28.7. klo 18 vigilia
su  29.7. klo 10 liturgia
la  25.8. klo 19 vigilia, Trifonin pyhiinvaellus
su  26.8. klo 9 liturgia, Trifonin pyhiinvaellus

KEVÄJÄRVI

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

la  12.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus
la  23.6. klo 18 vigilia
ma 23.7. klo 18 vigilia, marttyyrien 
 Boriksen ja Glebin juhla, praasniekka
ti  24.7. klo 9.30 vedenpyhitys, 
 klo 10 liturgia, marttyyrien Boriksen ja  
 Glebin juhla, praasniekka

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

la  4.8. klo 10 liturgia

KITTILÄ, SIRKKA

MARIAN KAPPELI
Mariankuja 2

la  26.5. klo 18 vigilia
su  27.5. klo 10 liturgia
la  22.9. klo 10 liturgia, 
 Marian kappelin 20-vuotisjuhla 

UTSJOKI

ERÄMAJA
Tenontie 393
Katekumeeni-kerho jatkuu syyskaudella. 
Ajankohta ilmoitetaan Inarilainen-lehdessä Keväjärvellä vietetään praasniekkaa heinä-

kuussa maanantaina 23.7 klo 17 ja tiistaina klo 
9.30 alkaen.
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LAPIN SEURAKUNTA

INARI, TUULISPÄÄN 
TUNTURI

Parkkipaikka

ke 19.7. klo 17  suuri ehtoopalvelus,   
 profeetta Elian juhla

KARIGASNIEMI

KAPPELI
Ylätenontie

su  6.5. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit sekä  
 Ivalon ortodoksisen kuoron konsertti  
 klo12

IVALO, PALVELUTALOT

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Palvelukodin remontin vuoksi pidetään 
hartauksia evakkopaikoissa.

KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalantie 7–9
Palvelukset ilmoitetaan Inarilainen - leh-
dessä

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

PERHEKERHO, ROVANIEMI
ONL:n Vuoden kerhoksi 2017 palkittu 
perhekerho Rovaniemellä Petsamo-salis-
sa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 
9–12. Seuraan saa liittyä myös myöhem-
min aamupäivän mittaan. Yhdessäoloa 
ja jutustelua, kahvipannu on kuumana ja 
omien ruokien lämmitys onnistuu. Ker-
hoon voi osallistua kaikenikäisten lasten 
kanssa. Kerho on kesätauolla kesäkuusta 
elokuuhun. Lisätietoja kerhon vetäjä Pia 
Tuukkaselta (040 708 7569, 
pia.tuukkanen@gmail.com).

SEURAKUNNAN 
TEKSTIVIESTITIEDOTUS
Seurakunta tiedottaa oman alueen tapah-
tumista ryhmätekstiviestein. Jos haluat 
saada tiedotusta mutta puhelinnumerosi 
on salainen, ilmoita numerosi seurakun-
taan (lappi@ort.fi, 0400 178 744). Viesteistä 
voi myös kieltäytyä ilmoittamalla seura-
kuntaan.

DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ
Tarvitsetko apua? Haluatko auttaa? Dia-
koniatyö on koko seurakunnan tehtävä, ja 

meidät kaikki on kutsuttu auttamaan toi-
nen toisiamme. Ota rohkeasti yhteyttä isä 
Jaakko Vainioon (Rovaniemi) tai kanttori 
Anneli Pietariseen (Ivalo).

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Seurakunnassa on mahdollisuus tehdä 
monenlaista vapaaehtoistyötä kertaluon-
teisesti tai jatkuvasti, omien aikataulujesi 
ja voimavarojesi mukaan. Ilmoittaudu va-
paaehtoiseksi  seurakunnan nettisivuilta ja 
toimipisteistä löytyvän lomakkeen avulla! 
Kiitos halustasi auttaa! Lisätietoja isä Jaak-
ko Vainiolta (Rovaniemi) ja kanttori Anneli 
Pietariselta (Ivalo).

IKONIMAALAUS, ROVANIEMI
Ikonimaalausryhmä Trifonin ystävät ko-
koontuu Petsamo-salissa noin kerran kuus-
sa tai sopimuksen mukaan, joko perjan-
taina tai lauantaina klo 12–17. Ryhmästä 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ohjaa-
ja Laura Katriina Auraan (040 759 7029).

ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kuukauden kol-
mantena keskiviikkona klo 14 Petsamo-
salissa. Kesän aikana tiistaiseura ei ko-
koonnu. Lämpimästi tervetuloa mukaan 
tiistaiseuran toimintaan! Lisätiedot: pu-
heenjohtaja Inkeri Peuna (0400 138 051, 
inkeripeuna@gmail.com).

Kiurel tykästyi 
Jumalansyn-
nyttäjäniko-
niin koltan-
kielipesässä 
toimitetussa 
hartaudessa.

Utsjoen kate-
kumeenikurssi 
jatkuu syksyllä 
erämajalla.

ENONTEKIÖ, HETTA

HETAN KOTA
Ounastie 583

la  26.5. klo 10 liturgia
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OULUN SEURAKUNTA  

OULUN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12.

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

Kirkkoherra Marko Patronen, 
p. 044 5115 742

Pappi Tuukka Rantanen, 
p. 044 5115 744 

Kanttori Juhani Matsi, 
p. 044 5115 743

Kanttori Helena Matsi, 
p. 044 5115 748

Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko, 
p. 044 5115 745

Matkapappi Pekka Helakallio
p. 040 5103 077

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat:
Kirkkoherra Marko Patronen, 18.6.–15.7.
Pappi Tuukka Rantanen, 16.7.–12.8.
Kanttori Juhani Matsi, 11.6.–15.7.
Kanttori Helena Matsi, 16.7.–19.8.

Oulun katedraali 60 vuotta

Kirkkoherran tervehdys

Oulun Pyhän Kolminaisuuden kirkko vihittiin käyt-
töönsä vuonna 1958. Reilut parikymmentä vuotta 
myöhemmin kirkosta tuli piispanistuinkirkko eli kated-
raali. Tuolloin Oulun, Kajaanin, Vaasan, Lapin ja Kiuru-
veden seurakunnista muodostettiin Oulun hiippakunta. 

Paljon on virrannut vettä Oulujoessa noiden aikojen 
jälkeen. Ihmisiä on tullut ja mennyt. Mutta pyhä kirkko 
on pysynyt ja monessa mielessä vahvistunut. Muistelem-
me menneitä aikoja ja sukupolvia kiitollisuudella, mut-
ta emme haikaile menneisyyteen. Seurakunta ja kirkko 
toimivat tässä ajassa, eivät siitä erillään. Meillä on myös 
käsitys siitä, mitä tulevat vuodet tuovat tulleessaan. Seu-
rakuntamme pioneerien ja hiippakuntamme perustajien 
valamalle perustalle on meidän nykypäivän vastuunkan-
tajien hyvä rakentaa.

Vietämme katedraalimme 60-vuotisjuhlaa verrattain näyttävästi helluntaina 
18.–20.5. Juhlan tarkempi ohjelma on toisaalla tässä lehdessä. 

Kaikki kirkkomme virassa olevat piispat ovat tulossa juhlaan. Metropoliitta 
Elian lisäksi sekä arkkipiispa Leo että piispa Arseni ovat palvelleet hiippakunnas-
samme ja katedraalissamme.

Muistamme juhlan aikana seurakuntamme perustajapappeja Vladimir Tals-
taa ja Paavo Rajamoa sekä muita katedraalimme, seurakuntamme ja hiippakun-
tamme rakentajia.

Erityistä juhlassa on ristisaatto ja vedenpyhitys Oulun kauppatorin rannassa 
ja Rahmaninov & Rautavaara -konsertti ortodoksisessa seurakuntasalissa. Juma-
lanpalveluksista tekee poikkeuksellisia kirkkomme kaikkien piispojen läsnäolo ja 
seurakuntamme monikulttuuristen kasvojen korostuminen. Karjalaisten perusta-
masta seurakunnasta on tullut eri etnisiä taustoja omaavien seurakunta ja kated-
raalista heidän hengellinen kotinsa. Seurakunnassamme puhutaan nykypäivänä 
18 eri äidinkieltä. 

Näkyvissämme on kehityssuunta, jonka turvin katedraalimme juhlavuosia 
vietetään myös tulevina vuosikymmeninä. Muistelemme menneitä aikoja, emme-
kä unohda juuriamme. Silti suuntaamme katseemme tulevaisuuteen luottavaisina.

Tervetuloa juhlaan.
Kristus nousi kuolleista!

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  2.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  3.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  5.5. klo 18 vigilia
su  6.5. klo 10 liturgia
ke  9.5. klo 18 vigilia
to  10.5. klo liturgia, Herran taivaaseen   
 astuminen, helatorstai
la  12.5. klo 18 vigilia
su  13.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ke  16.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  17.5. klo 18 ehtoopalvelus
pe  18.5. klo 18 hautausmaapraasniekka   
 Oulujoen hautausmaalla
la  19.5. klo 10 ristisaatto katedraalilta
 Oulun kauppatorin rantaan, 
 jossa vedenpyhitys 
 klo 18 vigilia
su  20.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 helluntai, katedraalin temppelijuhla
su  20.5. klo 13.30 Helluntain 
 polvirukouspalvelus
ma 21.5. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen päivä
ke  23.5. klo 18 akatistos Pyhälle Hengelle
to  24.5. klo 18 ehtoopalvelus
la–su 26.–27.5. ei jumalanpalveluksia; 
 seurakuntamatka Viroon 25.–28.5.
ke  30.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  31.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  2.6. klo 18 vigilia
su  3.6. klo 10 liturgia

ma 4.6. klo 9 liturgia 
ti  5.6. klo 9 rukouspalvelus
ke  6.6. klo 9 rukouspalvelus 
to  7.6. klo 9 rukouspalvelus 
pe  8.6. klo 9 rukouspalvelus
pe  8.6. klo 17 ehtoopalvelus
la  9.6. klo 7.30 liturgia
la  9.6. klo 18 vigilia
su 10.6. klo 10 liturgia
la 16.6. klo 18 vigilia
su  17.6. klo 10 liturgia
la–su 23.–24.6. ei jumalanpalveluksia; 
 Kemin kirkon temppelijuhla
la  30.6. klo 13 tsasounan vihkiminen   
 Hietasaaren Villa Vienassa    
 (www.toukory.fi), Vaaskiventie 12
su  1.7. klo 10 liturgia
la  7.7. klo 18 vigilia
su  8.7. klo 10 liturgia
su  15.7. klo 10 liturgia, 
 kristinoppileirin päätös
la  21.7. klo 18 vigilia
su  22.7. klo 10 liturgia
la  28.7. klo 18 vigilia 
su  29.7. klo 10 liturgia
su  5.8. klo 10 liturgia
su  5.8. klo 18 vigilia
ma 6.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastuminen, 
 uuden sadon antimien siunaaminen
su  12.8. klo 10 liturgia
ti  14.8. klo 18 vigilia
ke  15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän  
 kuolonuneen nukkuminen
to  16.8. klo 18 rukoushetki kouluvuoden  
 alkaessa, ekaluokkalaisten    
 siunaaminen koulutielle
su  19.8. klo 10 liturgia 

MUHOS

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

la  19.5. klo 13 ekumeeninen 
 hautausmaapraasniekka Muhoksen   
 hautausmaalla
la  14.7. klo 9 liturgia Koortilassa 
 (Koortilantie 20, Muhos)
su  5.8. klo 13 ekumeeninen praasniekka  
 Örnbergin rannassa (ev.lut. kirkon 
 lähellä, Kirkkotie 3, Muhos) 

HAUKIPUDAS

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

la 16.6. klo 10 liturgia

KEMI

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

ke  2.5. klo 18 ehtoopalvelus
su  13.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ke  16.5. klo 18 ehtoopalvelus

Ristisaatto 
Kemin kou-
lulaisliturgi-
assa. 

Isä Tuukka 
on löytänyt 
Kemin kir-
kosta ison 
pääsiäismu-
nan. XB! 
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ke  23.5. klo 16 akatistos Pyhälle Hengelle
la  23.6. klo 18 vigilia
su  24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, J 
 Johannes Kastajan syntymä, 
 temppelijuhla
la  4.8. klo 10 liturgia
la  1.9. klo 18 ehtoopalvelus
su  2.9. klo 9 liturgia

TORNIO

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

su  6.5. klo 10 liturgia
su  3.6. klo 10 liturgia
pe  29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 pyhät apostolit Pietari ja Paavali,   
 temppelijuhla
la  25.8. klo 10 liturgia

VIHANTI

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

to  10.5. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys,  
 Herran taivaaseen astuminen,   
 helatorstai, motoristikirkko
su  27.5. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

la  30.6. klo 10 liturgia

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI 
SALI
Kirkkotie 1

su  6.5. klo 11 liturgia
la  11.8. klo 11 liturgia Hakalan perheen   
 kotitsasounassa 
 (Lämsänkyläntie 127 D, Kuusamo)

la  21.6. 10 liturgia; Vihannin 
 rukoushuoneen avoimet ovet klo 10–17
su  5.8. klo 10 liturgia

RAAHE

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

su  6.5. klo 10 liturgia
la  2.6. klo 10 liturgia
la  28.7. klo 10 liturgia
su  2.9. klo 10 liturgia

Pääsiäisyö Kemissä. 

Pääsiäisherkkujen siunaus Tornion kirkossa. 
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OULUN SEURAKUNTA  

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74) klo 10–10.45. Ohjelmassa on ohjattua 
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. 
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja 
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdessä 
vanhempien kanssa. Kevään 2018 viimei-
nen kerho su 13.5., syksyllä kerho alkaa 
jälleen su 2.9.

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

KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää otetaan 
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään jo-
kaiselle kiinnostuneelle!

Kuorolaisille on tarjolla myös laulutun-
teja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei 
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen 
vaatii.

Kuoro keskittyy ohjelmistossaan juma-
lanpalvelusmusiikkiin. 
Katedraalikuoro harjoittelee kevät- ja syys-
kaudella torstaisin klo 17.00–19.00 ja aloit-
taa syyskautensa jo to 9.8. klo 17.00–19.00 
(radiointi 12.8.) seurakuntasalilla (Torikatu 
74, Oulu). Ota rohkeasti yhteyttä: kanttori 
Juhani Matsi, puh. 044-5115743,  
juhani.matsi@ort.fi

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syys- ja kevät-
kaudella keskiviikkoisin klo 12.00–13.30 
Oulun seurakuntasalissa. Kaikki ovat terve-
tulleita mukaan! Kirkkolaulupiirissä laule-
taan yksiäänisesti kirkkoveisuja liturgiasta, 
pyhiinvaeltajien lauluja ja kansanlauluja. 
Kokoontumiset syyskaudella joka toinen 
keskiviikko 16.30–18.00 srk-salissa 22.8. 
alkaen. Muut kokoontumiset: 5.9., 19.9., 
3.10., 17.10.,  1.11., 14.11. ja 28.11.

TAIVALKOSKI

JALAVAN KAUPPAKARTANON 
KAHVILA
Mikonkuja 2

Ma 2.7. klo 18 ehtoopalvelus, 
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

PUDASJÄRVI

VANHUSTEN PALVELUKESKUS
Kauppatie 25

La  18.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249

Su  1.7. klo 10 liturgia
Su  15.7. klo 10 liturgia

Pääsiäisyö Vihannissa. Isä Martti Hänninen ja diakoni Kari Paakkola päivää kirkkaamman yön liturgiassa Vihannissa.

Slaavilaisen kulttuurin viikonloppu tammikuussa.
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Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kant-
tori Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan 
laulamisen ilo!
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LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja lasten-
lauluja, ja joita laulamme seurakunnan juh-
lissa ja toisinaan liturgiassa. Lapsia on kuo-
rossa tällä hetkellä yhdeksän. Lisää mahtuu 
lapsia tähän hauskaan joukkoon! Keväällä 
kuoro harjoittelee vielä ennen kesälomaa 
3.5, 17.5 ja 31.5. Syksyn ensimmäinen ko-
koontuminen on torstaina 23.8. Tervetuloa! 
Kanttori Helenan ja Teudor-karhun yhtei-
nen puhelinnumero on 0445115748 tai 
helena.matsi@ort.fi

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin klo. 
16.00–17.40 seuraavina päivinä: 2.5, 16.5 
sekä 23.5, jolloin pidetään kevätkauden 
päätös (klo 16 akatistos Pyhälle Hengelle, 
jonka jälkeen herkuttelua ja leikkejä). Syk-
syn kerhot seuraavina päivinä: 29.8, 12.9, 
26.9, 10.10, 24.10.

MERI-LAPIN KIRKKOLAULUYHTYE
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä 3 naista. 
Ryhmään otetaan taitavia laulajia lisää, 
myös miehiä. Laulajalla joka pyrkii ryh-
mään tulee olla tarkka sävelkorva. Yhtey-
denotot kanttori Helena Matsi 
p. 044 511 5748 tai helena.matsi@ort.fi

LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA 
KESÄKUUSSA 2018
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin alakouluikäisille lapsille (7–13v.) 
ma–pe 4–8.6. seurakuntakeskuksessa (To-
rikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja teh-
dään muuta mukavaa yhdessä sekä osallis-
tutaan lyhyisiin rukoushetkiin ja opetus-
tuokioihin.
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja 
kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakun-
nan nuoria.
Leiripäivien aikana osallistujille tarjotaan 
ateria ja välipala.
Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 25 
euroa.
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 
oulu@ort.fi / 044 5115 741.

LASTENLEIRI TERVOLASSA 
12.–14.10.2018
Merilapin alueen 7–15-vuotiaille lapsille 
järjestetään perinteinen viikonloppuleiri, 
ohjelmassa mm. leikkejä, liturgia, syömistä 
ja ulkoilua.

Leiri alkaa perjantaina 12.10. klo 16 Törmä-
vaaran leirikeskuksessa (Leiritie 11, Tervo-
la), ja päättyy sunnuntaina 14.10. klo 13.
Ilmoittautumiset kanttori Helena Matsille 
helena.matsi@ort.fi / 044 5115 748 viimeis-
tään 30.9. mennessä. Leiripappina toimii 
isä Tuukka Rantanen ja mukana on myös 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakun-
nan nuoria.
Leirimaksu 15 euroa.

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo 
9.00–10:30. Aamiainen on maksuton. Läm-
pimästi tervetuloa! 

HUOM! Diakonia-aamiaista ei järjestetä he-
latorstaina 10.5. 
Aamiaiset jatkuvat kevätkaudella torstai-
hin 24.5.2018 saakka.
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi 
seurakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti 
yhteyttä. Lisätiedot: Marja Tervahauta, 
p. 044 214 5302, mtervahauta@live.com

KEMPELEEN TIISTAISEURA 
kokoontumiset: www.oosrk.fi
tiistaina 22.5. klo 18.30 Raija Ilorinteen ja 
Alpo Kukkolan kodissa, Ristisuontie 13, 
Kempele 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala 
p. 040 5181 071, 
helja.rahikkala@gmail.com

Христоc воскресе! Воистину воскресе! 

Eritrealaisten hääjuhlaa Oulun seurakuntasalilla. 
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OULUN SEURAKUNTA  

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

MERI-LAPIN TIISTAISEURA 
www.oosrk.fi
ma 7.5. kevätretki 
Syyskauden aloitus: 27.8. Virkistyspäivä 
kimppakyydein Varejoella Elna Nelinin ko-
tona ja pihalla, lohikeittoa, pelejä, ulkoilua, 
kahvittelua ym. hauskaa. Lisätietoja pj. 
Kerttu Junnonen, puh.050-3556580,
kerttu.junnonen@gmail.com

OULUN TIISTAISEURA 
kokoontuu tiistaisin klo 17 seurakuntasalil-
la (Torikatu 74, Oulu), 8.5. Isä Osmo Kurola 
näyttää kuvia ja kertoo matkasta Kyprok-
selle.
Kevätkauden päättäjäiset 22.5. Marja-
Leena Valkosen kodissa, os. Kauppilanran-
ta 17 C 8 
Syyskauden 2018 osalta katso 
www.oosrk.fi Lisätietoja, pj. Ahti Pyörnilä, 
ahti.pyornila@saunalahti.fi, 
p. 050 3826 669

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

VIHANNIN TIISTAISEURA 
kokoontuu Vihannin rukoushuoneella 
(Vanha Ouluntie 26), katso tarkemmat 
kokoontumisajat www.oosrk.fi. Lisätietoja: 
siht. Ulla Haukka p. 040 746 1524

KIRJALLISUUSPIIRI
ke 16.5. Jevgeni Vodolazkin: 
Arsenin neljä elämää

Syksyn 2018 ensimmäinen kirjalli-
suuspiiri kokoontuu keskiviikkona 12.9 
klo 18.00 ehtoopalveluksen jälkeen Oulun 
seurakuntasalilla (Torikatu 74), jolloin ai-
heena on Fjodor Dostojevskin “Karamazo-

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Raamattupiiri on tarkoitettu kaiken ikäisille 
Pyhästä Raamatusta kiinnostuneille. Piiriä 
vetää ortodoksisen teologian opiskelija 
Johannes Mäntymäki. Viimeinen Ilmestys-
kirjaan liittyvä kokoontuminen ti 8.5. klo 
18:00–20:30 Lisätietoa:
 http://o-krypta.blogspot.fi/

OULUN PYHÄN KOLMINAISUUDEN 
KATEDRAALI 60 VUOTTA
HELLUNTAI 18.–20.5.2018

Juhlan ohjelma:

Perjantai 18.5.
klo 17 muistolitaniat isä Vladimir Tals-
tan ja isä Paavo Rajamon haudoilla, 
Intiön hautausmaan vanha puoli
klo 18 Sielujen lauantain aaton hau-
tausmaapraasniekka Oulujoen hau-
tausmaa, ortodoksinen osasto

Lauantai 19.5.
klo 10 ristisaatto katedraalilta Oulun 
kauppatorin rantaan, jossa vedenpy-
hitys
klo 13 ekumeeninen hautausmaap-
raasniekka Muhoksen hautausmaan 
ortodoksisella osastolla
klo 15 Rahmaninov & Rautavaara 
-konsertti, Oulun ort. seurakuntasali 
(sopraano Varvara Merra-Häyrynen, 
pianotaiteilija Joel Papinoja)
klo 18 vigilia katedraalissa

Sunnuntai 20.5.
klo 9.45 arkkipiispan vastaanotto
klo 10 liturgia, helluntai, Pyhän Hen-
gen vuodattamisen juhla
klo 12 ohjelmallinen juhlalounas seu-
rakuntasalissa
klo 13.30 Helluntain polvirukoukset 
katedraalissa

vin veljekset”. Samalla valitaan myös syys-
kauden 2018 kirjat.

Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustele-
maan illan kirjasta.

Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen.
tuukka.rantanen@ort.fi 

KATEKUMEENIKURSSI 2018–2019
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille tai kirkkoon liitty-
mistä harkitseville kokoontuu ehtoopal-
veluksen jälkeen joka toinen torstai kello 
18 Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 
Oulussa. Mukaan voi liittyä myös kurssin 
alkamisen jälkeen, tai halutessaan voi osal-
listua vain tiettyihin iltoihin. Kokonaisuu-
dessaan katekumeenikurssi tarjoaa moni-
puolisen perustietopaketin ortodoksisesta 
uskosta, elämästä ja kulttuurista.
Syksy 2018 
•	 to	20.9.	Aloitus:	jumalanpalvelukset	ja		
 kirkkotila, jumalanpalvelustavat 
•	 to	4.10.	Ortodoksisen	uskon	pääpiirtei	
 tä ja ihmiskuva 
•	 to	18.10.	Yleisesitys	ortodoksisesta	kir	
 kosta Suomessa ja maailmalla 
•	 to	1.11.	Ikonit	ortodoksisessa	kirkossa 
•	 to	15.11.	Raamattu	ja	traditio 
•	 to	29.11.	Ortodoksinen	kirkkomusiikki
Katekumeeniopetus alkaa myös Kemissä 
ja Muhoksella syyskuussa 2018, katso tar-
kemmat tiedot: http://
www.oulunortodoksinenseurakunta.fi/
kirkkoon-liittyminen/ 

MAISTAKAA JA KATSOKAA, KUINKA 
HERRA ON HYVÄ 
Kirkon uskoa ja elämää syventävät ja ker-
taavat keskustelu- ja opetusillat pidetään 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74, Oulu) Ti 15.5. klo 18:00–20:30
Lisätietoa: www.maistakaa.blogspot.fi 
Vetäjänä Jukka Mäntymäki, 
p. 040 410 2882. 

Lasaruksen lauantaina kirkkoonliittyneet. Tervetuloa kotiin!

Liturgia papiston päivillä 7.2. 
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KESÄN 2018 PRAASNIEKKOJA 
OULUN SEURAKUNNASSA

Oulu
Pe–ma 18.–20.5. Helluntai, Oulun Pyhän   
 Kolminaisuuden katedraali 60 vuotta  
 (Torikatu 74, Oulu)
pe 18.5. klo 18 hautausmaapraasniekka   
 Oulujoen hautausmaalla  
la  19.5. klo 10 ristisaatto katedraalilta 
 Oulun kauppatorin rantaan, 
 jossa vedenpyhitys 
 klo 18 vigilia  
su  20.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 helluntai, katedraalin temppelijuhla  
su  20.5. klo 13.30 Helluntain 
 polvirukouspalvelus  
ma 21.5. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen päivä
la  30.6. klo 13 tsasounan vihkiminen 
 Hietasaaren Villa Vienassa 
 (www.toukory.fi), Vaaskiventie 12. 
 Tapahtuma on osa Oulun Päivät 
 -ohjelmaa. 

Kemi
La–su 23.–24.6. Johannes Kastajan 
 syntymäpäivä, Kemin kirkon 
 praasniekka (Lehtokatu 31, Kemi) 
la  23.6. klo 18 vigilia 
su  24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 Johannes Kastajan syntymä, 
 temppelijuhla 

Tornio
Apostolien Pietarin ja Paavalin päivä, 
 Tornion kirkon praasniekka
 (Lukiokatu 1, Tornio)
pe  29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 pyhät apostolit Pietari ja Paavali, 
 temppelijuhla 

Taivalkoski
Jalavan kauppakartanon kahvila 
(Mikonkuja 2)
ma 2.7. klo 18 rukouspalvelus, 
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla 

Vihanti
Vihannin rukoushuone (Vanha Ouluntie 26)
la  21.6. 10 liturgia; Vihannin 
 rukoushuoneen avoimet ovet klo 10–17  

Muhos
Muhoksen ev.lut. kirkko (Kirkkotie 3)
su 5.8. klo 13 ekumeeninen praasniekka  
 Örnbergin rannassa (ev.lut. kirkon 
 lähellä, Kirkkotie 3, Muhos)

Pudasjärvi
Keskustan palvelukeskus (Kauppatie 25)
la 18.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi! 

Lasten pääsiäinen. 

Nuorena virbovitsa väännettävä!

Rovasti Matti Porkka ja Kristuksen kärsi-
mysevankeliumit suurena perjantaina.
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Musisointia liturgian jälkeen – Anssi, Mi-
kael ja Juhani. 

Toisen pääsiäispäivän ristisaatto Oulussa. 

Virpovitsojen siunaus.

Sunnuntailiturgia katedraalissa.
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OULUN SEURAKUNTA 

Кеми: семейный лагерь – 
KEMI: VENÄJÄNKIELINEN PERHELEIRI
пт/PE–вс/SU 31.8.–2.9.

Приход Оулу вместе с Братством святых Сергия и Германа (PSHV) 
проводит в Кеми семейный лагерь на русском языке с 31-го августа 
по 2-е сентября. Начало лагеря в пятницу в 18 часов, окончание в 
воскресенье в 14 часов. На лагерь приглашаются все семьи с детьми 
независимо от того, в каком приходе они записаны!

Программа включает игры, беседы, богослужения и свободное 
общение. Лагерь в первую очередь предназначен для русскоязычных 
семьей с детьми, но возможно участие и для финноязычных. Лагерь 
проходит в центре отдыха «Сааренотта» лютеранского прихода (Soti-
saarentie 130, г. Кеми). Центр «Сааренотта» расположен в живописном, 
спокойном месте у устья реки Кемийоки.

Священником и руководителем лагеря служит протоиерей 
Сергий Коллиандер, а регентом Юхани Матси. 

Стоимость лагеря: взрослый: 30 евро; ребёнок 4–14 лет: 15 евро; 
ребёнок 0–3 года: бесплатно.
Записаться на лагерь в срок до вт. 31-го июля!
Дополнительные справки и заявки:
Канцелярия прихода Оулу, пн.–пт. 9–12 ч.
телефон  044 5115 741
oulu@ort.fi
 
Oulun seurakunta yhdessä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan 
kanssa järjestää Kemissä venäjänkielisen perheleirin 31.8.–2.9. Leiri alkaa 
perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 14. Leirille ovat tervetulleita 
kaikki lapsiperheet riippumatta siitä, missä seurakunnassa ovat kirjoilla!
 Ohjelmassa leikkejä, pelejä, alustuksia, jumalanpalveluksia ja yhdessä-
oloa. Leiri on tarkoitettu ensi sijassa venäjänkielisille lapsiperheille, mutta 
tarpeen tullen myös suomenkieliset voivat tulla mukaan. Leiri pidetään 
luterilaisen seurakunnan Saarenottan leirikeskuksessa (Sotisaarentie 130, 
Kemi). Saarenottan leirikeskus sijaitsee rauhallisella luonnonkauniilla pai-
kalla Kemijoen suistossa.

 Leiripappina ja leirinjohtajana toimii isä Sergius Colliander ja leirin 
kanttorina on Juhani Matsi. 

Leirin hinta on: aikuinen 30 euroa, lapsi (4–14-vuotias) 15 euroa, lapsi 
(0–3-vuotias) ilmaiseksi.

Ilmoittautuminen leirille ti 31.7. mennessä! 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Oulun kirkkoherranvirasto, ma–pe klo 9–12
Puhelin 044 5115 741
oulu@ort.fi

Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraali 60 vuotta

RAHMANINOV & RAUTAVAARA -KONSERTTI

Oulun ortodoksinen seurakuntasali, 
lauantai 19.5. klo 15

Varvara Merras-Häyrynen, sopraano
Joel Papinoja, piano

Ohjelma
Sergei Rahmaninov (1873-1943):
Ja ne prorok (En ole profeetta) op.21 nro 11 (A.V. Kruglov)
Pred ikonoj (Ikonin edessä) op.21 nro 10 (A.A. Golenishev-
Kutuzov)
O, ne grusti! (Oi älä sure!) op. 14 nro 8 (A. Apuhtin)
Ostrovok (Pieni saari) op.14 nro 2 (K. Balmont/Schelly)
Otryvok iz A.Mjusse (Katkelma A.Mousset’lta) op.21 nro 6 
(A. Apuhtin/A. Musset)
Zdes horosho (Täällä on hyvä olla) op.21 nro 7 (G. Galina)

Einojuhani Rautavaara (1928-2016):
Ikonit op.6 pianolle
I Jumalanäidin kuolema
II Kaksi maalaispyhimystä
III Blakernajan musta Jumalanäiti
IV Kristuksen kaste
V Pyhät naiset haudalla
VI Arkkienkeli Mikael kukistaa Antikristuksen

Sergei Rahmaninov (1873-1943):
Ne poj, krasavitsa! (Älä laula, kaunokainen!) Op.4 nro 4 
(A. Pushkin)
Vse otnjal u menja (Kaikki on minulta viety) op.26 nro 2 
(T. Tjutshev)
Hristos Voskres (Kristus nousi kuolleista) op.26 nro 6 (D. 
Merezhkovski)
K detjam (Lapsille) op.26 nro 7(A. Homjakov)
Son (Uni) op.38 nro 5 (F. Sologub)
Eti letnija notshi (Nämä kesäiset yöt) op.14 nro 5 (D. Rat-
haus)

Konsertin järjestävät Oulun ortodoksinen seurakunta ja 
Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö

Vapaa pääsy

Rovasti John Behr Vladimirin seminaarista New Yorkista luennoi 
papiston päivillä Oulussa helmikuussa.

Ekumeeninen paastoseminaari Valamossa helmikuussa. Luennoimassa Pekka 
Metso Itä-Suomen yliopistosta. 

Ku
va

: T
uu

kk
a 

Ra
nt

an
en

30  •  PAIMEN-SANOMAT



VAASAN SEURAKUNTA   

Kristus nousi kuolleista!
Kristuksen Ylösnousemuksessa elämä voitti! Kuolemalla ei ole lopullista valtaa ihmi-
seen. Pääsiäinen on juhlien juhla ja riemujen riemu. Ortodoksista kirkkoa sanotaan usein 
Ylösnousemuksen kirkoksi, koska pääsiäisyön jumalanpalveluksemme on erityisen juhlal-
linen. Kierrämme kirkon ristisaatossa ja aloitamme aamupalveluksen ulkona kirkon edes-
sä. Kirkossa näemme sitten, että Kristuksen hauta on tyhjä. Koko Kirkkomme olemassaolo 
perustuu Ylösnousemukseen.

Kuten keväinen luonto, myös Jeesuksen Ylösnousemus kuvastaa uutta aikakautta, hen-
gellistä kevättä sekä jatkuvaa elpymistä. Kristuksen haudalta lähtevä toivo vahvistaa meitä 
jokaista ja sen myötä koko kirkkoa. Suomen ortodoksisessa kirkossa on käynnistymäs-
sä seurakuntien rakennemuutos sekä hallintouudistus tavoitteenaan varmistaa kirkon 
elinvoiman säilyminen tulevaisuudessakin. Rakenteet 
muuttuvat ja kehittyvät vuosisatojen saatossa, mutta 
kirkkomme totuus ja ilosanoma pysyvät samoina.

Vaasan seurakunta kasvaa, kaupungistuu ja muut-
tuu yhä monikulttuurisemmaksi. Seurakunnan alu-
eella palvelee kolme pappia ja kaksi kanttoria. Viime 
vuonna seurakunta kasvoi 23 jäsenellä eli 2 %. Juma-
lanpalveluksissa kävijöiden määrä on noussut varsin-
kin kasvukeskuksissa. Vapaaehtoistoiminta näkyy pää-
siäisaikana erityisesti virpovitsojen teko-, siivous- ja 
koristelutalkoiden muodossa. Vapaaehtoisvoimin on 
laitettu kuntoon myös Vaasan kirkon kirjasto. Kiitos 
kaikille avusta!

Toivotan  teille kaikille Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen siunaamaa pääsiäisaikaa. Kristus nousi 
kuolleista!

I Kristi Uppståndelse har livet segrat! Döden har ej slutlig makt över människan. Påsken 
är festernas fest och glädjens glädje. Den ortodoxa kyrkan kallas ofta för Uppståndelsens 
kyrka, eftersom påsknattens gudstjänst är ytterst festlig. Vi går i procession runt kyrkan 
och börjar morgongudstjänsten ute, framför kyrkan. Då vi kommer in i kyrkan, ser vi, att 
Kristi grav är tom. Vår Kyrkas hela existens bygger på Uppståndelsen.

Liksom den vårliga naturen, återsleglar Kristi Uppståndelse också en ny tidsperiod, en 
andlig vår och en kontinuerlig möjlighet till att bli återupplivad. Hoppet, som härstammar 
från Kristi grav, stärker var och en av oss och följdaktligen hela kyrkan. I den Finska ortodoxa 
kyrkan har en strukturförändring av församlingarna och en förvaltningsreform påbörjats 
för att säkra kyrkans livskraft också i framtiden. Strukturer förändras och utveclas under 
århundrandens gång, men sanningen och glädjebudskapet i vår kyrka förblir oförändrade.

Vasas församling växer, urbamniseras och blir mer mångkulturell. Församlingens 
område betjänas av tre präster och två kantorer. I fjol växte församlingen med 23 
medlemmar dvs med 2 %. Antalet kyrkobesökare har vuxit särskilt i tillväxtcentra. Den 
frivilliga verksamheten syns speciellt under Påsken i form av talkoverksamhet av olika slag. 
Med frivilliga krafter blev också Vasakyrkans bibliotek ordnat. Tack till alla för er hjälp!

Jag önskar er alla en påsktid, välsignad av vår Frälsare Jesus Kristus! Kristus är 
uppstånden!

Andrei Sõtšov

kirkkoherra

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. 040 358 3625 
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
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Kirkkoherran tervehdys

Kristus är uppstånden från de döda 
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Pekka Mäkinen 
p. 040 086 5791

La  26.5. klo 18 vigilia Vaasassa
Su  27.5. klo 10 liturgia 
Ke  30.5. klo 18 kiitosakatistos
La  2.6. klo 18 vigilia 
Su  3.6. klo 10 hetkipalvelus
Ke  6.6. klo 18 ehtoopalvelus
La  9.6. klo 18 ehtoopalvelus

Su  10.6. klo 10 liturgia 
Ke  13.6. klo 18 kiitosakatistos
La  16.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su  17.6. kl0 10 liturgia (
 kriparin päätösliturgia) 
Ke  20.6. klo 18 ehtoopalvelus
La  23.6. klo 18 vigilia
Su  24.6. klo 10 liturgia 
Ke  27.6. klo 18 kiitosakatistos 
La  30.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su  1.7. klo 10 liturgia
La  7.7. klo 10 vigilia
Su  8.7. klo 10 liturgia
Su  15.7. hetkipalvelus
La  21.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su  22.7. klo 10 liturgia 
Su  29.7. klo 10 hetkipalvelus
La  4.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.8. klo 18. ehtoopalvelus
Su 12.8. klo 10 liturgia 
Ti  14.8. klo 18 vigilia
Ke 15.8. klo 10 liturgia
La 18.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 19.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke  22.8. klo 18 kiitosakatistos
La  25.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su  26.8. klo 10 liturgia
Ke  29.8. klo 18 akatistos Jumalanäidille

KOKKOLA

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

Ke  23.5. klo 18 rukouspalvelus
Su  24.6. klo 10 liturgia, 
 Herran edelläkävijän    
 Johannes Kastajan syntymä
Su  29.7. klo 10 liturgia 
Ke  15.8. klo 18 ehtoopalvelus ja litania
Su  19.8. klo 10 liturgia 
 

PIETARSAARI

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

La  23.6. klo 10 liturgia 
Pe  20.7. klo 9.30 liturgia, ristisaatto, 
 vedenpyhitys, praasniekka
Ke  15.8. klo 10 liturgia 

LAPUA

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

Su  27.5. klo 10 liturgia
Su  24.6. klo 10 liturgia 
To  19.7. klo 9.30 liturgia, ristisaatto, 
 vedenpyhitys, praasniekka
Su  26.8. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

JUMALANÄIDIN SUOJELUKSEN 
RUKOUSHUONE
Päivölänkatu 32, Seinäjoki
Isännöitsijä Anja Anttila, 
p. 040 545 6855

Su  3.6. klo 10 liturgia
To  7.6. klo 18 Ehtoojälkeinen palvelus
To  14.6. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To  28.6. klo 18 Pieni ehtoojälkeinen 
 palvelus
Su  5.8. klo 11 hetkipalvelus
To  9.8. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To  16.8. klo 18 Pieni ehtoonjälkeinen 
 palvelus
To  19.8. klo 10 liturgia
To  23.8. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To  30.8. klo 18 Pieni ehtoojälkeinen 
 palvelus 

HARRSTRÖM, KORSNÄS

KP METROPOLIITTA ELIAN 
KOTITSASOUNA
Juthnystuvägen 16, Harrström

Su  5.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastusjuhla

Siivoustalkoot 22.3.2018.

Virpovitsatalkoot 24.3.2018.

Seurakuntalaisten valmistamat virpovitsat 
Vaasassa 24.3.2018. 

VAASAN SEURAKUNTA  
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Palmusunnuntailiturgia 25.3.2018 
Kokkolassa.

Kirkkokahvit Kokkolassa 25.3.2018. 

Suuren Torstain liturgia.

Pääsiäisyönpalvelus.

Suuren Perjantain hautauspalvelus.

Suuren Lauantain liturgia.
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VAASAN SEURAKUNTA  

Kirkkokahvila
Kirkon kupeessa on kahvila, joka on avoinna 
touko-elokuussa, ryhmille myös muina aikoina 
ennakkovarauksena. Tarjolla on lähiruokaa, 
kotileivonnaisia ja oman tilan  luomuhunajaa. 

PYHÄN GEORGIOS
VOITTAJAN KIRKKO

Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi 
Tiedustelut: info@stgeorge.fi   / +358 44 725 75 48
Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen 
(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)

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

WWW.STGEORGE.FI
JOROINEN

LOUNAS- JA OPASPALVELUT 15-60 HENGEN RYHMILLE

Sankt Nikolai Ortodoxa församling i Vasa 
kan anses må bra i hänseende till dess 
medlemsantal som har vuxit med över 2 
procent ifjol. Även om det givetvis är för 
tidigt att bestämma huruvida det handlar 
om en långvarig trend kan 
omständigheten anses som betydande i 
ljuset av den senaste statistiken. Den visar 
nämligen att medlemsantalet nästan 
genomgående sjunker i övriga 
församlingar med undantag av Åbo och 
Kotka, Tammer-fors och Villmanstrand. 
Allra mest har sänkningen ägt rum i 
Uleåborgs stift, 6 procentenheter. 

Med avseende på det sistnämnda 
faktumet ska utvecklingen i Vasas lilla 
församling alltså betraktas som till och 
med utmärkt. Det bör också nämnas att 
en anmärkningsvärd andel nya 
medlemmar inte har sina rötter i Finland. 

Samtidigt lyses framtidsutsikterna 
upp i Vasaregionens fall av att 
församlingen har lyckats få sin 
verksamhet att i anmärkningsvärd grad 
bygga på insatser från dess entusiastiska 
och engagerade volontärer. 

Dessutom har församlingen bestämt 
att satsa på en flerspråkig information och 
kommunikation som i detta fall ska bestå 
huvudsakligen av finska, svenska, ryska 
och engelska. Man kan visserligen höra 
församlingsmedlemmar prata också flera 
andra språk med varandra. Det är också 
viktigt att beakta att svenska inte bara 
spelar en stor roll i regionens vardag. Det 
är också det språk som väldigt många 
nyfinländare i regionen har valt att lära 
sig som sitt nya inhemska språk.  

I varje fall kan Vasas kontinuerligt 
mångspråkigare och mer mångkulturella 
profil och de frivilligas ökande roll ses 
som egenskaper som kan antas komma 
att i fortsättningen prägla också andra 
ortodoxa församlingar i Finland. 

I detta avseende finns det alltså skäl 
att be och önska att de som är ansvariga 
för koordineringen av församlingens 
verksamhet skulle lyckas få den här nya 

majoriteten i Vasas församling att känna 
sig som en lika välkommen och väsentlig 
del av verksamheten också i framtiden 
som den är idag!

Hälsningar från Vasa 
Om volontärverksamhet i Vasas ortodoxa församling
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Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen

 sMBR Oy

Pitkäaikaisella 

kokemuksella mm. :

• perukirjat, 

• perinnönjaot, 

• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU

 Puh. +358 400 693 806

www.heikkikukkonen.com

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

www.crecian.fi                        

Tervetuloa
PIKALOMALLE 
KREIKKAAN!

SUOMEN PARAS 
KREIKKALAINEN 

RAVINTOLA!*
Tervetuloa! Suomen paras 

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

Uusi tilausravintola
YRITYS- JA 

PERHEJUHLIIN
ihan vieressä!

Seuraavat Kulmakivi-festarit pidetään Oulussa 
28.–30.9.2018.

Ortodoksisen nuorison omat festarit 
järjestetään yhteistyössä Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kanssa.

Tarjolla on live-musiikkia (mm. Stepa), 
jumalanpalveluksia, erilaisia toimintapisteitä ja 
tietysti mainiota seuraa! 

Ilmoittautuminen ohjeistetaan myöhemmin, 
osallistumismaksu on 50 euroa, joka sisältää 
lattiamajoituksen, ohjelman ja ruokailut.
Nähdäänhan Oulussa isolla porukalla?!

Kulmakivi-festareilla julistetaan myös Kulttuurikilpailun 
voittajat! Katso lisää https://onl.fi/kilpailu/
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Perjantai 24.8.
-  klo 9 liturgia Ivalon kirkossa, liturgian jälkeen 

ristisaatto Pikku-Petsamosta Ivaloon 
kirkkoon.

-  klo 14 moleben Keväjärven p.Boriksen ja 
Glebin kotakappelissa

-  klo 15.30 muistopalvelus Nellimin 
hautausmaalla

-  klo 16 ehtoopalvelus Nellimin p. 
Kolminaisuuden ja 

 p. Trifon Petsamolaisen kirkossa
-  klo 17 kyläjuhla Nellimin satamassa

Lauantai 25.8.
-  klo 9.30 juhla Sevettijärven koululla
-  klo 13.30 (Norjan aikaa) vedenpyhitys ja 

muistopalvelus Neidenissä p. Georgioksen 
kappelilla

-  klo 19 vigilia Sevettijärven p. Trifon 
Petsamolaisen kirkossa

Sunnuntai 26.8.
-  klo 9 liturgia Sevettijärven p. Trifon 

Petsamolaisen kirkossa
-  klo 14–15 Ivalon kirkko avoinna 

pyhiinvaeltajia varten

Pyhittäjä Trifonin 
pyhiinvaelluksen 
ohjelma 
24.–26.8.2018

Kuva profeetta Elian 
juhlasta Tuulispään 

tunturissa. 
Kuva: Lapin seurakunta


