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Kirkon tehtävä tässä ajassa 

Saamme aina vuoden alussa kirkon edellisen vuoden 
tilastot. Viime vuosina se ei ole ollut kirkon kannalta 
mairittelevaa luettavaa. Viime vuoden tilastot paljasta-
vat muutaman olennaisen asian, johon meidän kirkkona 

tulee kiinnittää huomio. 
Ensiksikin kasteiden määrät ovat laskeneet. Tämä voidaan 

osittain selittää pienellä syntyvyydellä mutta trendi molemmis-
sa kansankirkoissa näyttää olevan se, että lapsia myös jätetään 
kastamatta. Toinen jo useita vuosia jatkunut huolestuttava piirre 
on kirkosta eroamiset. Ovi käy tosin molempiin suuntiin, kirk-
koon liitytään kutakuinkin saman verran kuin siitä erotaan. Or-
todoksinen kirkkomme vetää silti yhä puoleensa ihmisiä, koska 
sillä on tietyllä tavalla hyvä brändi: kirkon ajattomuus, kirk-
kotaide, liturginen ja sakramentaalinen elämä vetää puoleensa 
ihmisiä rationalismia ja tieteellisyyttä korostavassa maailmassa. 
Meidän kirkollamme on mitä tarjota ihmiselle, joka janoaa sy-
vempää ja mystisempää kosketusta Jumalan tuntemisessa ihmi-
sen etsiessä merkitystä omaan elämäänsä. Toisaalta on niin, että 
nuoret aikuiset (20–40-vuotiaat) on se ikäryhmä, jossa tapah-
tuu eniten. Liki puolet eroamisista ja liittymisistä tapahtuu täs-
sä iässä. Mistä tämä kertoo? Helpoin selitys olisi syyttää yleistä 
maallistumiskehitystä. En kuitenkaan lähde hakemaan selitystä 
vain kirkon ulkopuolella olevista tekijöistä, vaan meidän tulee 
katsoa myös itseemme ja miettiä missä olemme kirkkona epä-
onnistuneet. 

Eräs tekijä on kirkon julkisuuskuva. Viime vuosina kirkko on 
ollut ikävästi julkisuudessa erilaisten oikeusprosessien kautta. Jat-
kon kannalta tämä on kestämätön tilanne. Piispojen ja kirkollis-
hallituksen tehtävä on tukea, valvoa ja auttaa seurakuntien työn-
tekijöitä kaikessa mahdollisessa, jotta voidaan ennalta ehkäistä 
tämän kaltaiset tilanteet. He tarvitsevat esimiesten tukea työssä 
ja siinä jaksamisessa. Vain tukemalla työntekijöitä ja arvostamal-
la heidän työtään myös kirkko voi paremmin. Ikävä kyllä viime 
vuodet ovat osoittaneet, että sekä valvonta että tuki on liian usein 
puuttunut. 

Toinen tekijä, joka vaatii sisäistä tarkastelua, on seurakun-
nissa tehtävän työn jatkuva arviointi. Tilastot osoittavat, että 
työikäiset nuoret aikuiset katoavat kirkon piiristä. Mitä meillä on 
tarjota heille? Millaista tukea ja kannustusta me heille tarjoam-
me? Mitä he seurakunnalta odottavat? Olemmeko kuunnelleet 
heidän tarpeitaan vai olemmeko liian usein kirkon työntekijöille 
tyypilliseen tapaan olleet itse äänessä tosiasiassa kuuntelematta 
seurakuntalaisia? 

Kolmantena pidän tärkeänä sitä että kirkko osallistuu yh-
teiskunnassa käytävään keskusteluun ja ottaa rohkeasti kantaa 
erilaisiin ilmiöihin. Sitä myös kirkkokansa meiltä odottaa. Kir-
kon näkyvyys ja ennen muuta piispojen lausunnot ovat eräs tär-

keä osa tätä prosessia. On siis 
monta asiaa, joissa voimme 
parantaa. 

Nyt suunnitteilla oleva seu-
rakuntauudistus antaa kirkolle 
mahdollisuuden arvioida teke-
määmme työtä uudella tavalla. 
Uudistuksen tulee kuitenkin 
lähteä liikkeelle koko kirkon 
tasolla eikä kuvitella, että ”nyt 
vain jatketaan siitä mihin eilen 
jäätiin” tai että ”muutos on hyvä kunhan se ei kosketa meidän 
seurakuntaa tai yhteisöä.” Meneillään olevan uudistuksen eräs 
pääkohdista on työntekijöiden suurempi jalkautuminen seura-
kuntalaisten pariin tekemään sitä työtä, johon meidät on koulu-
tettu, valittu ja josta me saamme myös rahallisen korvauksen. Kir-
kon tehtävä on kulkea mukana seurakuntalaisen arjessa ja koko 
elämässä. Jos onnistumme tässä kirkkona, voi sillä olla yllättävän 
suuri merkitys silloin kun ihminen miettii kuuluako ortodoksi-
seen kirkkoon vai ei. Kirkon tulee puhua niin että ihmiset ym-
märtävät sitä! 

Vi fick nyligen förra årets statistik gällande vår kyrka. Den visade 
sig att cirka tusen människor lämnade kyrkan ifjol. Speciellt 
vuxna i åldern 20–40 är den åldersgruppen som oftast säger nej 
till kyrkan. Varför är det så? Det är helt klart att sekulariseringen 
spelar en roll men det är inte hela sanningen. Vi måste kunna 
och våga analysera var vi inte har lyckats så bra som kyrka. 
Kyrkans image har inte varit den bästa under senaste åren. Vissa 
församlingar har hamnat i blåsväder när det gäller juridiska 
problem. Som kyrka måste vi kunna leda och stödja de som arbetar 
där. Vi måste också noggrannare våga värdera det arbete som görs 
i församlingarna och fundera var och hur vi har misslyckats med 
de unga vuxna. Och som tredje punkt anser jag att kyrkan måste 
våga oftare delta i samhällsdebatten. Församlinsgmedlemmarna 
väntar på biskoparnas åsikter och ställningstaganden. Vi måste 
förbättra oss som kyrka på olika sätt. 

Det pågår en förnyelseprocess som bäst. Genom den har vi 
en möjlighet att att förnya arbetet i hela kyrkan och svara på krav 
som bade samhället och församlingsmedlemmarna ställer på oss. 
Kyrkans uppgift är att vandra tillsammans med människor i deras 
liv. Det kan ha en viktig betydelse när man övervägar om man 
skall tillhöra ortodoxa kyrkan eller inte. Kyrkan måste kunna tala 
ett språk som människor förstår!

Metropoliitta Elia 

metropoliitta.elia@ort.fi
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Mestarin kädenjäljessä 
tiivistyy suuri osa suomalaisen 
ikonimaalauksen tarinaa. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
80 vuotta ikonimaalari Petros 
Sasakin (1939–1999) syntymästä 
ja 20 vuotta hänen kuolemastaan. 
Suomen ikonimaalauksen 
merkittävin maalari koulutti 
kokonaisen ikonimaalarisukupolven 
erityisesti Kuopion ja Oulun 
alueella. 

Kuopiossa sijaitseva Suomen 
ortodoksinen kirkkomuseo RIISA 
juhlistaa Sasakin merkkivuotta 
12.4. avautuvalla näyttelyllä Petros 
Sasaki – mestari Japanista. 

Mutta miten Petros Sasaki liittyy 
Raija Savolaiseen? Katsotaanpa.

Tradition kantaja: 
Ikonimaalari Raija Savolainen

Pyhä Georgios Voittaja taistelee hyvän puolella yksityisen kotitsasounan seinällä.

Kuvassa ikoniliina arkkienkeli Gabrielista tekijänsä sormien alla.
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Perinteinen ikonimaalaus 
saapuu Suomeen
Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
hautausmaan kupeeseen valmistui 
vuonna 1958 Pyhän Eliaan kirkko. Siihen 
tilattiin uudet, klassiseen tyyliin tempera-
tekniikalla maalatut ikonit Ranskasta, 
jonne oli perustettu jo vuonna 1935 
yhdistys vaalimaan vanhaa ortodoksista 
ikonimaalausperinnettä. Ranskasta tilatut 
ikonit toimivat malleina Pyhän Eliaan 
kirkon suojiin vuonna 1963 syntyneelle 
nuorten muodostamalle monikulttuuri-
selle ikonimaalauskerholle. Kerhon 
jäsenet tekivät useita opintomatkoja 
Pariisiin läntisen Euroopan tuolloin ehkä 
tunnetuimman ikoniteologin ja -maalaa-
jan professori Leonid Uspenskin kurs-
seille. Hän vieraili myös Suomessa luen-
noimassa ja opettamassa. Arkkipiispa 
Paavali siunasi nuorten ikonimaalarien 
toiminnan ja pian ikonipiirejä syntyi 
myös muualle Suomeen – esimerkiksi 
Ouluun.

Samoihin aikoihin tapahtui jotain 
myös Japanissa, jossa ortodoksisuus on 
meidänkin oloihimme verrattuna piskui-
nen vähemmistöuskonto. Neljännen pol-
ven ortodoksi Petros Sasaki muutti Japa-
nista Ateenaan suorittamaan teologisia 
jatko-opintoja. Muutaman vuoden opinto-
jen jälkeen Kreikassa nousi kuitenkin val-
taan sotilasjuntta ja Sasakin suomalainen 
opiskelutoveri Johannes Seppälä houkut-
teli ikonimaalauksesta kiinnostuneen teo-
login Suomeen. Täällä Sasaki kohtasi ark-
kipiispa Paavalin, joka kutsui hänet 
mukaan uudistamaan suomalaista ikoni-
maalausta. Myös Sasaki oli osallistunut 
Leonid Uspenskin ikonimaalauskursseille, 
joten hänellä oli jo valmiiksi suora yhteys 
perinteisen ikonimaalauksen alkutahtei-
hin Suomessa.

Petros Sasakista tuli uudessa koti-
maassaan arvovaltainen ikonimaalauksen 
uudistaja. Hänessä yhdistyivät teologinen 
tieto sekä käden ja opettamisen taidot, 
joiden ansiosta hän nousi niin merkittä-
vään asemaan. 1970-luvulla hänen näky-
vyyttään ja auktoriteettiasemaansa vah-
visti myös hänelle annettu tehtävä maalata 
Lintulan uuden kirkon ikonostaasi.

Raija Savolaisen tie 
ikonien äärelle
Raija Savolaisen ensimmäiset muistikuvat 
ortodoksisesta kirkosta ja ikoneista ovat 
Karjalan Kannakselta, jossa Sillanpään 
perheen isä oli linnoitustöissä 
1930-luvulla. Raijan äiti oli Karjalasta 
kotoisin ja kävi pieni tytär mukanaan 
mm. Lintulan luostarissa sekä pienessä 
Perkjärven kirkossa. Ne jättivät Raijan 
sielunpohjaan lähtemättömän kaipuun. 

Kemin tyttölyseossa 1960-luvulla Rai-
jan kuvaamataidon opettajana oli orto-
doksiopettaja Niina Vanas, joka tunnisti 
Raijan lahjat ja preppasi hänet Ateneu-
miin. Raija aloitti kuvaamataidon opetta-
jan opiskeluohjelmassa. Sen puitteissa 
ikonit ohitettiin nopeasti, mutta onneksi 
tuon ajan Helsingissä oli paljon taidenäyt-
telyitä, joissa ikonitaidetta oli esillä. Tär-
kein oli Sinebrychoffin pieni ikoniko-
koelma, jonka äärellä Raija muistaa 
käyneensä monta kertaa. Ateneumissa 
opetti myös Aune Jääskinen, joka oli 
myöhempinä vuosinaan ikonien 
ykkösasiantuntija Suomessa.

Lopullisen sysäyksen ikonimaalariksi 
antoi kuitenkin Raijan aviomies Pentti 
ilmoittamalla hänet Raudaskylän opiston 
ikonikurssille. Mentyään kurssille hieman 
vastahakoisesti Raija jäi sille tielleen, 
lopullisesti. 

- Taisi mieheni tuntea minut parem-
min kuin itse tunsinkaan, hän näki lävit-
seni ja tunnisti hengellisen etsintäni! 
Minut on kenties johdatettu ikonien 
pariin, kasvuprosessiin, joka antoi elä-
mälle valtavasti sisältöä, kertoo Raija.

Yhteistyö Petros Sasakin 
kanssa alkaa 
Raijan aviomies Pentti Savolainen työs-
kenteli voimalaitosrakennustyömailla 
ympäri pohjoista Suomea. Kun urakat oli 
tehty, perhe muutti Ouluun 1970-luvun 
lopulla. Suunnilleen samoihin silloinen 
Oulun metropoliitta Leo kutsui Kuopioon 
asettuneen Sasakin Ouluun. Sasakin teh-
täväksi tuli sekä opettaa kokonaan uusi 
ikonimaalareiden ja maalaamista opetta-
vien sukupolvi että yhdessä heidän kans-
saan kaunistaa uuden hiippakunnan alu-
een kirkkoja ja rukoushuoneita. 

Raijan ja Sasakin tiet ristesivät Oulun 
ortodoksisen seurakunnan ikonipiirissä, 
johon Raija oli hakeutunut jo aiemmin. 
Suomea – vielä toki murtaen – puhuva 
Sasaki otti ohjatakseen vain 12 oppilasta, 
ja Raija pääsi tähän ryhmään mukaan. 
Siitä alkoi yhteinen taival: ensin opetta-
jana ja oppilaana, myöhemmin läheisinä 
työtovereina ja hyvinä ystävinä.

Oulun ahkerat, taitavat ja aikaansaa-
vat ikonikerholaiset muodostivat laajalle 
vaikuttaneen ikonimaalauksen voimakes-
kuksen. Raija muistelee suurella ilolla ja 
kiitollisuudella noita intensiivisen työn 
vuosia:

– Ikonikerhoissa oli tekemisen mei-
ninki mutta tärkeää oli myös uskonnolli-
nen elämä. Ei tarvinnut olla ortodoksisen 
kirkon jäsen, mutta oli kuitenkin toivotta-
vaa, että osallistui mahdollisuuksien 
mukaan kirkon jumalanpalvelus- ja 
rukouselämään. 

Ikonin tekeminen on hengellinen 
prosessi, niinpä ikonikerhot aloitettiin 
lukemalla pyhiä tekstejä. Pöydällä tuo-
huksen vieressä kuului olla valmis ikoni. 
Arkkipiispa Paavali julkaisi vuonna 1982 
kirjansa Rukous ikonin edessä ja opettaa 
siinä näin: ”Kun ihminen rukoilee ikonin 
edessä, kaksiulotteinen kuva saa kolman-
nen ulottuvuuden. Ikoni kuvautuu  

Petros Sasakin ohjauksessa maalattu Hellyyden 
Jumalanäiti.
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rukoilijan sielunpohjaan. Yhteys on saa-
vutettu – rukouksen sana jatkaa siitä, 
mihin kuva, ikoni, on johdattanut. Ja kun 
ajatus harhautuu rukouksesta, ikoni 
palauttaa sen siihen.”

Opettajana Petros Sasaki oli sekä vaa-
tiva että hyvin pidetty. Palautteen hän 
antoi hienotunteisesti, mutta ei suostunut 
ottamaan oppilaan maalauksesta liian 
suurta vastuuta. Hän kiersi oppilaiden 
luona toisten seuratessa mukana. Opittiin 
opettajan tekemistä korjauksista ja hänen 
antamistaan yksityiskohtaisista ohjeista, 
joita kirjoitettiin ja piirrettiin mukana 
olevaan suureen vihkoon. Sasaki opetti 
myös maalaten omaa tekeillä olevaa iko-
niaan ja näytti kädestä pitäen haastavia 
tekniikoita. Kevyt läpikuultavuus, valoi-
suus ja tarkkaan harkitut herkät viivat 
olivat Sasakin tavaramerkkejä. Turhaa 

koristeellisuutta tuli välttää ja yksityiseen 
käyttöön tulevien ikonien ylenmääräinen 
kultaus ei välttämättä palvellut ikonin 
hengellistä sanomaa. Raija kertoi hänen 
opettaneen, että Maria oli vaatimatto-
mista oloista, taivaan kuningattarenakaan 
hän ei ollut turhamainen! 

Näiden oppien avulla Raijasta ja muu-
tamasta muusta ikonikerholaisesta kou-
liutui ikonimaalauksen opettajia eri puo-
lille Pohjois-Suomea. Sasaki sitoutti 
heidät kirkon perinteisiin ja tyylipuhtaan 
bysanttilaisen ikonimaalauksen periaat-
teisiin. Hän vaati, että aloittelijankin oli 
piirrettävä ikoninsa luonnokset vapaalla 
kädellä. 

- Se oli ja on vaikeaa, mutta siinä 
oppii paljon niin ikonista kuin omasta 
itsestään. Tärkeää ei ole saada nopeasti 
valmista, 1–2 ikonia talvessa riittää, aina-

kin aluksi. Kun taidot kehittyvät, voi ottaa 
enemmän vapauksia ja laittaa peliin 
enemmän omaa yksilöllistä näkemystään. 
Omat valinnat on kuitenkin kyettävä 
perustelemaan hyvin. Tärkeää on myös 
tuntea työn alla olevaan ikoniin liittyvä 
Raamatun kertomus, kertoo Raija Savo-
lainen.

Raijan polku 
ikonimaalarina
Raijasta kehittyi paitsi taitava opettaja, 
myös mestaritasoa oleva ikonimaalari. 
Sasaki kannusti kaunistamaan ikoneilla 
kotien lisäksi kirkkoja ja rukoushuoneita. 
Raijan kohdalla tämä tarkoitti esimerkiksi 
suuria ikoneita Oulun katedraaliin sekä 
noin 30 ikonia vuonna 2017 purettuun 
Muhoksen rukoushuoneeseen. Sen ikonit 
puhdistettiin Valamon konservointilai-
toksella ja sijoitettiin eri paikkoihin: osa 
Oulun katedraaliin, osa seurakuntasaliin 
ja osa Oulun metropoliitan vastaanottoti-
loihin.

Raija kertoo suorastaan kylväneensä 
ikoneitaan ympäriinsä, niin ettei enää 
tiedä, missä kaikkialla niitä on. Kotiinsa 
hän on kuitenkin jättänyt ne kaikkein 
rakkaimmat, joista yksi on Hellyyden 
Jumalanäiti, ensimmäinen Petros Sasakin 
ohjauksessa tehty ikoni. Raija teki pohja-
työn, mutta ikoniin tuli Petroksen hieno 
viimeistely. Eräässä haastattelussa Raija 
kertoo, kuinka voimallinen ja kokonais-
valtainen prosessi ikonin maalaaminen 
hänelle oli: 

- Ikonit ovat pyhiä esineitä, niiden 
maalaamista ei harrasteta vaan niitä teh-
dään Jumalan kunniaksi hengellisen elä-
män tarpeisiin! Ikonien aiheet ikään kuin 
valtasivat minut. Lopulta niitä oli useita 
jonossa odottamassa, että maalaisin ne 
valmiiksi. 

Raijan ikoneita on nähty vuosikym-
menten varrella lukemattomissa näytte-
lyissä. Hyvinkään taidemuseossa pide-
tyssä Suomen ikonimaalarien 
25-vuotisjuhlanäyttelyssä erityistä huomi-
ota herätti esimerkiksi suuritöinen Smo-
lenskin Jumalanäiti, jonka ympärillä on 
peräti 18 reunakuvaa. Ikoni esiteltiin 
näyttelystä kertovassa julkaisussa peräti 

Opettamisen lisäksi Sasaki maalasi mm. Oulun ortodoksisen katedraaliin 
useita ikoneita joista vaikuttavin on kirkon alttarin kattoon maalattu 
Jumalanäiti-fresko. Kaikesta edellä mainitusta voi arvata, että Sasaki oli 
kaiken aikaa jopa ylityöllistetty hyvin monissa ikonimaalaus-projekteissa. 
Petroksen päätyö on Kajaanin ortodoksinen kirkko, jonka alttariosan kaikki 
ikonit hän maalasi 1990-luvun aikana. Niissä yhdistyvät suomalainen 
värimaailma ja japanilainen herkkyys bysanttilaiseen ikonitraditioon, 
toteavat arvioitsijat. Maalausurakka jäi häneltä kesken. Petros Sasaki kuoli 
Suuren viikon tiistaina 30.3.1999. Työ jatkui miltei viime hetkiin asti, 
viimeiset herkät viivansa hän maalasi apsiksen oikeassa nurkassa olevaan 
Johannes Kastajan ikoniin. Petros Sasaki on haudattu Lintulan luostarin 
hautausmaalle. 

Vasemmalta Raija Savolainen, Petros Sasaki, Hilkka Koskela sekä Sirkka Merisalo.
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neljän sivun pituisessa yksityiskohtaisessa 
jutussa. Idean tämän ikonin maalaamiseen 
Raija sai nähtyään Retretissä 1400–1500- 
lukujen vaihteessa maalatun vastaavan 
Jumalanäidin elämänkertaikonin. 

Suomen ikonimaalarit -seuran 
30-vuotisjuhlanäyttelyssä Riihimäen tai-
demuseossa Raijalta oli mukana kookas 
(80x57) ja erityisen vaikuttava ikoni 
Johannes Kastajasta 14 pienen kuvan 
ympäröimänä. Raija käytti kyseistä ikonia 
vetämänsä ikonikurssin opetusmateriaa-
lina Haapavedellä 1994. Ikoni on tällä het-
kellä Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
tiloissa.

Raija on tehnyt mielellään nimen-
omaan suurempia töitä, pikku näperrys ei 
ole ollut niin kiinnostavaa. Yhden suuren 
ikonin tekemiseen meni Raijan laskujen 
mukaan aikaa noin 200 tuntia. Erityisen 
vaativia ovat elämänkertaikonit, joiden 
pienet ympäryskuvat maalataan ohuim-
milla siveltimillä. Niiden kanssa Raijan 
piti mennä oman mukavuusalueensa ulko-
puolelle. 

- Sillä tavoin olen sisäisesti rakennettu, 
etten voi tehdä ikoneita sarjatyönä – en 
voi tehdä montaa Jumalanäitiä vierekkäin. 
Kun minun sisimpäni ja sydämeni tulee 
siihen mukaan, ei sitä voi repiä yhdestä 
ikonista irti ja siirtää välillä toiseen. Iko-
neilla on tapa ikään kuin vallata minut 
jossakin vaiheessa, sitten kun olen päättä-
nyt maalata tietyn ikonin, katsonut kuvia 
sen eri versioista ja olen alkanut miettiä 
yksityiskohtia. Sitten tuntuu kuin se halu-
aisi tulla ulos minusta. Tuossa tilassa ikoni 
on mielessä jatkuvasti ja sitä on ihan 
pakko maalata ja sitä miettii jopa puuroa 
sekoittaessaan, toteaa Raija.

Rakastettu opettaja ja 
taitava käsityöihminen
Raija meni luokkaan, taulu oli tyhjä. Raija 
poistui luokasta, taulu oli täynnä. Voi ei, 
sanoivat oppilaat, kun Raija otti liidun 
käteensä! Nuorena suoritetut opinnot Ate-
neumissa auttoivat tietenkin monin tavoin 
ikonien maalaamisessa, mutta ne auttoivat 
myös maalauksen opettamisessa. Oulun 
ortodoksisen seurakunnan ikonikerhosta 
tuli Raijalle rakas ja kotoinen paikka. 

Siellä kokoonnuttiin säännöllisesti, pidet-
tiin luentoja ja kursseja. Lisäksi Raija piti 
kymmenkunta kesäkurssia Haapavedellä 
ja lähes saman verran Rovaniemellä.

Raijan opissa olleet kiittävät lempeää 
opettajaansa uutteraksi ja erityisen hieno-
tunteiseksi. Hän auttoi ja neuvoi auliisti 
aloittelijoita, mutta osaavaa opetusta riitti 
myös pitkälle edistyneille. Hänellä oli 
syvälliset tiedot paitsi väreistä ja teknii-
koista, myös kirkon opetuksista kuten 
esim. symboleista. Opetustyö vei paljon 
aikaa ja voimia. Moni onkin kysellyt, 
missä välissä Raija oikein maalasi kaikki 
ne lukemattomat mestariteokset.

Ikään kuin maalaamisessa ja opetta-
misessa ei olisi ollut vielä kylliksi, Raija 
on tehnyt myös taidokkaita ikoneihin 
liittyviä käsitöitä, kuten käspaikkoja sekä 
kymmeniä pienempiä ja suurempia ikoni-
liinoja. Ne kaikki on tehty käsin, useim-
mat silkkilangalla pienen pienin pistoin. 

Edustavana esimerkkinä Raijan käsi-
työtaiteesta on kookas, kokonaan käsin 
ommeltu alttaripöydän liina, jonka Raija 
lahjoitti Oulun ortodoksiselle seurakun-
nalle. Sitä pidetään alttarilla paastojen 
aikana, jolloin papit voivat iloita sen sano-
masta ja taidokkaista yksityiskohdista. 
Liinan keskellä on Kristus, nurkissa neljän 
evankelistan tunnuskuvat, Kristuksen 
yläpuolella alttari, alapuolella Jumalanäiti 
ja sivuilla apostolit Pietari ja Paavali. 

Tämä liina niin kuin hänen maalaa-
mansa kauniit ja puhuttelevat ikonitkin 
kertovat paljon Raija Savolaisen poikke-
uksellisesta antautumisesta kirkon elä-
mään ankkuroituneen ikonitaiteen palve-
lukseen. Hän halusi palvella saamillaan 

lahjoilla niin Jumalaa kuin ihmisiäkin. 
Hänen työnsä arvo ja merkitys on ymmär-
retty jo pitkään. 

Me saamme olla iloisia ja ylpeitä Sasa-
kista ja Raijasta, voimakaksikosta, joiden 
taitavien ja uutterien käsien kautta 
olemme saaneet suuren määrä ikoneita 
henkistä ja hengellistä elämäämme rikas-
tuttamaan. Heitä voi hyvällä syyllä sanoa 
tiennäyttäjäiksi nykyisille ja tuleville iko-
nimaalareille. 

Teksti ja kuvat: Marja-Kaisa Heikkinen 

Kuva Raijan ikonivihosta.

Smolenskin jumalanäiti -ikoni Oulun ortodoksi-
sen seurakuntasalin seinällä.

Raijan ompelema Alttariliina arvostetun Ikoni-

lehden kansikuvassa..
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Moni muistaa psalmin 23 sanat lähes 
ulkoa. Jakeen viisi loppu Kirkkoraamatun 
vuoden 1938 suomennoksessa kuuluu: 
”Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun 
maljani on ylitsevuotavainen.” Ylevä ja 
kaunis sanamuoto on silloinen raittius-
henkinen tulkinta heprean alkutekstistä. 
Kun kirkkomme työryhmä kymmenisen 
vuotta sitten käänsi samaa kohtaa krei-
kankielisestä Septuagintasta, törmättiin 
uudelleen pyhän tekstin viininhuuruiseen 
todellisuuteen: Kuinka sanat ja ajatukset 
tulisi muotoilla niin, että psalmin jakeen 
voi lukea hartain mielin, vaikkapa hauta-
jaisissa, ilman että kukaan kuulija häm-
mentyisi?

Pyhän uskomme alkusanat
Ortodoksisen kirkon Raamattuun kuuluu 
hepreasta kreikaksi käännetty Vanha tes-
tamentti. Sen käännöksistä puolestaan 
yleisin on nimeltään Septuaginta, joka on 
syntynyt ajanlaskun alun kummallakin 
puolella. Raamatuntutkimuksessa sen 
kieltä kuvaillaan ”käännöskieleksi”, mikä 

tarkoittaa, että Septuagintan kääntäjien 
on täytynyt oman kielitajunsa varassa 
ratkaista – usein täysin tiedottomasti – ne 
periaatteet, joiden mukaan he käännös-
työnsä suorittivat. Tästä syystä alkukielen 
heprean lauserakenne ja sanonnat aiheut-
tivat käännökseen runsaasti kreikan kie-
lelle vieraita ilmauksia, ja kirkon kielen-
käyttöön ja uskonnolliseen ajatteluun 
tällä on edelleen vaikutuksensa.

Septuagintaa eivät kääntäneet kreik-
kalaiset kreikkalaisia varten vaan kielel-
tään kreikkalaistuneet, mutta vielä sekä 
arameaa että hepreaa hallitsevat juutalai-
set juutalaisia varten. Vanhan testamentin 
ajatusmaailma oli heille tuttu nimen-
omaan hepreaksi, eikä siirtolaisina Egyp-
tissä uuden kielen omaksuminen muo-
kannut vielä välittömästi heidän 
ajatustapaansa. Uskonnollinen ajatusmaa-
ilma toimi siinä edelleen hepreankielisen 
Raamatun luomalla pohjalla silloinkin, 
kun jokapäiväinen kielenkäyttö oli jo 
kehittynyt luontevaksi hellenistiseksi 
kreikaksi. Ilmeisesti heprealaiset sanon-

nat vastasivat paljon paremmin kääntä-
jien ajatustapaa kuin kreikkalaiset, mutta 
tältä pohjalta syntynyt käännös oli 
monessa suhteessa epäkreikkalainen. 

Vaikka Septuagintan kääntäjät ovat-
kin käyttäneet kreikan kielen sanoja 
heprealaisittain, joutuu kirkkomme 
pyhän raamatuntekstin valistunut lukija 
kohtaamaan toisinaan kysymyksen, 
missä määrin muinaiset kääntäjät ovat 
ymmärtäneet sitä kreikkalaisen, missä 
määrin taas heprealaisen ajattelutavan 
pohjalta. Edellisessä tapauksessa kään-
nöksen on täytynyt jäädä niin lukijalle 
kuin kuulijallekin monessa suhteessa 
käsittämättömäksi, koska Vanhan testa-
mentin sisältö on heidän mielessään 
muokkautunut kreikkalaisen ajatteluta-
van mukaiseksi. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa taas Septuagintan kieli on muodos-
tunut kreikkaa puhuvien juutalaisten 
erityiseksi uskonnolliseksi kieleksi, joka 
on säilyttänyt kreikkalaisessakin asus-
saan heprealaisen uskonnollisen hengen. 
Kielenkäyttönsä puolesta Septuagintaa 

Kirkko elää sanoissaan
Isä Hariton (Kari M. Räntilä) pohtii kirkollisen ja ortodoksisen sanankäytön ja 

kielen ilmaisujen perinnettä raamatunkäännöstyön kannalta.
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onkin pidettävä seemiläisenä ja heprea-
laisena uskonnollisena dokumenttina, 
joka on suureksi osaksi vain ulkonaisesti 
kreikankielisessä asussa. 

Kirkon uskon ja käännöskielen ongel-
man paraatiesimerkki on Jesajan kirjan 
luvussa seitsemän, jossa kreikkalainen 
käännös ilmoittaa neitsyen tulemisesta 
raskaaksi. Alkukielessä hepreassa sama 
sana tarkoittaa nuorta naista, jolle raskaus 
lienee alkujaan ollut kuitenkin varsin nor-
maali tilanne. 

Sanastollinen muutos 
todellistuu
Septuagintan kieli ei välttämättä toimi 
pelkästään omien luontaisten edellytys-
tensä mukaisesti, mutta missä määrin 
merkitysrakenteen siirtymät kuvaavat 
lähdekielen heprean ja kohdekielen krei-
kan varsinaisia, kielikohtaisia ja vain niille 
ominaisia eroja toisiinsa nähden? 

Semioottinen muutos voi olla kahta-
lainen: kun sanan merkitys muuttuu, se 
saa uuden piirteen tai muuttuu kokonaan, 
tai niin, että merkitys jakautuu eri tavoin. 
Jako on tavallisesti ollut merkityksen ja 
sen kantajan välinen suhde, eikä merkitys 
ole pelkästään sanaan liittyvä tekijä, vaan 
sillä on myös oma rakenteensa. Näin 
sanojen merkitykset ovat aina suhteessa 
mielemme rakenteisiin ja ympäris-
töömme. Kun kohtaamme maailman jat-
kuvassa puhekontaktissa, kielen merki-
tykset siirtyvät ja kehittyvät ympäristöstä 
ja ihmisestä toiseen samalla, kun tietoi-
suus ohjaa merkitysten muodostumista 
mielessämme. 

Sanojen ja merkitysten yhteys toi-
siinsa vastaa niiden suhdetta koettuun 
todellisuuteen. Sanat toimivat todellisuu-
den kuvina, ja toisaalta, jokainen todelli-
suuden osa on periaatteessa kuvattavissa 
tietyn sanan tai merkitysyhteyden avulla. 
Tällainen hahmotustapa perustuu aina 
sanojen sisältöihin ja niillä ilmaistuun 
todellisuuteen. Jokainen puheilmaus on 
itsessään kuva todellisuudesta, ja puhutun 
ja kirjoitetun kielen muuttuvassa todelli-
suudessa kyse on myös sanojen tai jopa 
sanastojen muuttumisesta. Kirkon liturgi-
sessa kielessä sanojen muutos ilmenee 

usein hitaasti. Jokin jo alun perin vaikea 
sana tai ilmaus elää myöhemmässä vai-
heessa omaa elämäänsä ilman, että sitä 
enää varsinaisesti ymmärrettäisiin. Tällai-
sia yksittäisiä sanoja ovat esimerkiksi van-
hurskaus, voimien Jumala, kristittyjen 
sarvi tai ajatus siitä, että Herra on pyhis-
sään väkevä, kun alkuperäinen ajatus hep-
reassa viittasi temppelin rakennuksiin.

Kirkon kieli on myös merkki sosiaa-
lisesta vakaudesta. Jokainen uskonyhtei-
sön jäsen tunnistaa toisensa siitä, minkä-
laista puhetta tai siihen liittyvää elekieltä 
käytetään, kun kielenkäyttäjä ilmaisee 
oman kokemuksensa kautta yhteisön 
pyhiä arvoja ja totuuksia. Seurakuntalai-
sen puheesta voidaan nopeasti arvioida 
hänen uskonnollinen kokemuksensa ja 
sen hyödyllisyys yhteisön kannalta. Raa-
mattua käännettäessä tällaisten tekijöi-
den yleinen hallitseminen luo kielellisen 
onnistumisen edellytykset uskonnolli-
selle merkitysyhteisölle, kun se ilmaisee 
syviä ja vakiintuneita käsityksiään Juma-
lasta ja maailmasta.

Kielen ja kokemuksen 
eriytyminen
Septuagintaa käännettäessä on aina 
tapahtunut kielellistä valintaa, koska siinä 
heprealaisesta arvomaailmasta ja uskon-
nollisesta kielestä on siirrytty senaikai-
seen yleiskieleen kreikkaan. Tässä proses-
sissa kieltä on hyödynnetty 
uskonnollisten, eettisten ja kulttuuristen 
arvojen viestinnässä luomalla uutta yhtei-
söllistä kieltä. Uskonnollisessa kokemus-
maailmassa tällainen eriytyneisyys koh-
dataan usein silloin, kun pohditaan niin 
sanotun jumalansanan ongelmaa käytän-
nössä.

Saman tilanteen voimme kohdata 
tänään suomen kielen ja englannin usein 
vaikeassa suhteessa. Huolimatta yhteisestä 
eurooppalaisuudestamme kieliyhteisöjen 
merkitykset siirtyvät toisinaan hyvin huo-
nosti kielestä ja kulttuurista toiseen ilman 
muutoksia.

Kirkossa käyttämämme kieli kuuluu 
tärkeänä osana todellisuuteen, jonka 
ohjaamisessa kieltä käyttävällä uskonyh-
teisöllä on keskeinen tehtävä. Kun me 

kirkossa kuuntelemme tällaista pyhää 
kieltä, kohtaamme juuri siinä pitkän his-
toriallisen uskonelämän tulkintalinjan. 

Esimerkiksi silloin, kun diakoni lausuu 
liturgiassa hartauden ektenian kohtaa, 
jossa mainitaan sanat ”täydestä sydämes-
tämme ja täydellä ymmärryksellämme”, 
joutuu kuulija kirkkosalissa miettimään, 
onko ymmärrykseni jotenkin vajaa, kun 
kirkkokin sitä minulle lisää rukoilee? 
Oman todellisuutemme ja kirkollisen kie-
lenkäytön merkityksen irtoaminen toisis-
taan on siinä selvästi jo havaittavissa. Kir-
kon täysivaltaisina jäseninä meidän 
pitäisikin nyt rukoilla ”täydestä sydämes-
tämme ja kaikella ymmärryksellämme.” 
Tällä tavoin me voimme uudelleen kielel-
listää kirkon pitkän uskonkokemuksen 
nykyhetkessä oikein oman kokemuk-
semme mukaisesti.

Viimeinkin saa jaloa viiniä
Kuinka sitten kävi Septuagintan psalmien 
suomennostyössä alussa mainitulle psal-
min 23 jakeelle viisi? Erilaisten vaihtoeh-
tojen jälkeen ortodoksinen ja Välimeren 
alueen raitis viinikulttuuri pääsi viimein 
esiin: ”Sinä voitelet pääni öljyllä, sinun 
jalo maljasi minut juovuttaa.” Malja ei 
enää vain kupli yli reunojen, vaan psalmi-
laulaja kohottaa Herran voitonmaljan.

 
Isä Hariton

(Kari M. Räntilä)
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Tradition ytimessä: 
Suuri paasto
Tapa paastota ennen pääsiäistä on muinainen, mutta nykyään Suurena paastona tunnetun 
kirkkovuoden jakson tausta on monivaiheinen.

Pääsiäiseen liittyvän paasto on muodol-
taan vaihdellut ajallisesti ja paikallisesti. 
Toiselta vuosisadalta on peräisin mainin-
toja, että paaston pituus liittyi aikaan, 
jonka Kristuksen oletettiin maanneen 
haudassa. Tällöin paasto olisi ollut vain 
korkeintaan kaksi päivää tai 40 tuntia. 
Vuosisata myöhemmin Dionysios Alek-
sandrian piispa kertoi, että hänen laumas-
saan paastottiin kuusi päivää. Vasta vuo-
den Nikean kirkolliskokouksen (v. 325) 
jälkeen paaston pituus näytti nimellisesti 
vakiintuneen 40 päivään.

Miksi paastoa sitten pidennettiin? 
Ilmiötä on tulkittu esimerkiksi siten, että 
lukumäärältään valtavasti kasvava kristin-
usko tarvitsi pidemmän opetusajan kirk-
koon liittymiselle – olihan pääsiäiseen 
valmistautuminen perinteisesti kristityksi 

valmistautumisen aikaa. Toiseksi syyksi 
on arveltu varhaiskirkon ensimmäisten 
sukupolvien katoamista: Kristuksen toi-
nen tuleminen ei näyttäytynytkään nyt 
historiallisesti välttämättä läheisenä asi-
ana ja apostolienkin arvovalta alkoi olla jo 
menneisyyttä. Toisaalta uudempi tutki-
mus on asettanut nämä perinteisesti kan-
natetut tulkinnat epäilyksenalaisiksi.

Olipa pääsiäispaasto aiempien muo-
tojen kehitystä tai jotain vasta Nikean 
jälkeen syntynyttä, oli selvää että paasto 
ymmärrettiin valmistautumisena. Paaston 
merkitys nähtiin vastavuoroisena toimin-
nalle Jumalan omalle toiminnalle: ”Tapa 
paastota palauttaa mieleemme Jumalan, 
joka paastosi meidän puolestamme”. 
Jumalan paastoaminen merkitsi hänen 
ihmiseksi tuloaan ja kärsimystään ja kuo-

Suuri Paasto 2019
Valmistusviikot

3.2. Sakkeuksen sunnuntai
10.2.Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai

17.2.Tuhlaajapojan sunnuntai
24.2.Tuomiosunnuntai (liharuoasta luopuminen)

Suuri Paasto
3.3.Sovintosunnuntai (maitoruoasta luopuminen)

10.3.Ortodoksisuuden sunnuntai
17.3.Gregorios Palamaksen sunnuntai
24.3.Ristinkumartamisen sunnuntai
31.3.Johannes Siinailaisen sunnuntai

7.4. Maria Egyptiläisen sunnuntai

14.4.Palmusunnuntai
Suuri Viikko

21.4.Herran pääsiäinen

Johannes Krysostomoksen paastokehotus
Paastoaminen on mitä vaarallisinta niille jotka eivät osaa paas-
tota. Paasto on näet lääkettä. Lääkekin jää osaamattomissa 
käsissä hyödyttömäksi. Sillä on tiedettävä koska lääkettä on 
annettava, on tiedettävä määrä, oikea ruokavalio, ruu-
miinlämpö ja niin edelleen. Paaston kunnia ei ole kiinni 
yksi siitä minkä jätät syömättä, vaan pahoista teoista 
pidättäytymisestä. Paastoatko siis? Anna minulle siitä 
todistus. Jos näet köyhän, sääli häntä. Jos näet viholli-
sen, tee sopu hänen kanssaan. Jos näet menestyneen 
ystävän, älä kadehdi. Älköön vain suu paastotko, vaan 
myös silmä, korva ja jalat sekä kädet. Paastotkoot 
kädet pidättäytymällä ahneudesta. Paastotkoot jalat 
juoksemasta turhiin näytöksiin. Paastotkoon korva kuule-
masta vääriä todistuksia. Paastotkoon suu toisista pahan 
puhumisesta. Mitä hyödyttää jos emme syö lintua tai kalaa, ja 
sen sijaan puremme ja ahmimme lähimmäisiämme? Pahan 
puhuja syö veljensä lihaa ja puree lähimmäisensä ruumista.

lemaansa. Hän siis ”paastosi” jumaluudes-
taan. 

Paaston pituus, 40 päivää, löysi kaiku-
pohjaa Raamatun suosimasta luvusta 40. 
Maailmaa runnellut tulva kesti 40 päivää 
ja yötä, Jaakobin balsamointi kesti 40 päi-
vää (1. Moos. 50:3) ja Israelin kansan erä-
maavaellus kesti 40 vuotta. 40 oli myös 
Raamatun paastojen luku. Mooses paas-
tosi kahdesti 40 päivää ja yötä Siinai-vuo-
rella. Elia taivalsi 40 päivää ja yötä ilman 
muonaa taisteltuaan Baalin pappien 
kanssa. Joonan kirjeessä kerrotaan, miten 
Niniven asukkaat paastosivat 40 päivää 
välttääkseen Jumalan vihan. 40 päivää tai 
vuotta näytti siis lukumäärältä, joka riitti 
Jumalan pään kääntämiseen, katumuk-
seen – ylipäätään mielenmuutokseen, 
jossa paastossa on kyse.
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Joulukuun pimeään saapui suruviesti Hel-
singistä. Tampereella elokuussa 1929 syn-
tynyt ja Finlaysonissa uransa luonut, sit-
temmin Kajaanin kehräämöä johtanut 
Pertti Tapani Murtola oli siirtynyt tuonil-
maisiin. Moni tunsi hänet paremmin 
ortodoksisen kirkkomusiikin vaikuttajana 
Kainuussa. Kun suljen silmäni, kuulen 
hänen tamperelaisittain kiirehtivän läm-
pimän puheenpartensa, jota leimasi aina 
hienoinen huumori. Tekniikan mies, joka 
eli kulttuurille ja näki jo varhain ne 
ympäristöarvot, joiden kohtalosta tämä 
aika joutuu kantamaan vastuun. Suuresta 
laaja-alaisuudesta kertoo myös se, että 
hän oli reservin kapteeni. Kajaaniin 
insinööri Murtola saapui perheineen 
vuonna 1974. Eläkkeelle hän siirtyi 1988. 
Silloin oli aikaa musiikille miltei täysipäi-
väisesti. Mennyttä muistelee verkkaisesti 
veli Ilkka, 16 vuotta Tapania nuorempi.

Tampereen lyseossa Murtolan koulun-
käynti sujui hyvin, mutta urheilu alkoi 
viedä aikaa yhä enemmän. Ylioppilaaksi 
hän kuitenkin ylsi. Pitkänä miehenä hän 
menestyi koripallossa, jonka palkintona 
Suomen mestaruus Tampereen Pyrin-
nössä. Hän harrasti myös tennistä ja biljar-

dia, joita voi pitää miltei ”virkaan” kuulu-
vina. Opiskelu Tampereen teknillisessä 
tuotti tekstiilialan insinöörin tutkinnon 
vuonna 1952. Alan harjoittelua oli tuohon 
aikaan oltava jo opiskelemaan mennessä. 
Sitä hankittiin mm. opintomatkoilla Brigh-
toniin Englantiin ja Düsseldorfin Hildeniin 
läntiseen Saksaan. Rohkeat opiskelukave-
rukset ostivat kotimatkaa varten auto, joka 
sitten myytiin. Sodanjälkeisessä Suomessa 
nuo eivät olleet jokapäiväisiä juttuja. Esi-
merkiksi autojen tuonti oli tiukasti sään-
nösteltyä vielä pitkään.

Tapanin työuraan kuului ennen Kajaa-
nin kehräämön aikaa palvelu Finlaysonilla 
Tampereella ja Forssassa. Teollisuushisto-
rian tuulet lopettivat tuon Kajaanin yksi-
kön jo 1990-luvulla. Silloin se kuului kon-
serniin, joka ei ollut perinteistä tekstiilialaa.

Sivusta seuraava on havaitsevinaan 
kodin selvän vaikutuksen tielle, jota 
Tapani Murtola on kulkenut. Isä oli 
Turusta lähtenyt nappitehtaan (Sarvis Oy) 
työnjohtaja. Ollut ikänsä Tampereen mies-
kuoron miehiä. Äiti tuli Vetelistä Tampe-
reen tyttölyseon voimistelunopettajaksi. 
Isä oli pasifisti, mutta niin vain poika yleni 
tykistön kapteeniksi.

Nuorena Tapani soitti klarinettia ja 
Forssan aikana vetopasuunaa. Tuula-puo-
liso löytyi 1950-luvun alussa. Heidät 
vihittiin Tampereen Aleksanterin kir-
kossa. Kajaanin vuosina Tuulasta kasvoi 
merkittävä suomalaisen ikonitaiteen opet-
taja Valamon luostarin kansanopistoon.

Musiikissa Tapani kulki isänsä jälkiä. 
Taustaa löytyy kauempaakin. Kirkkokuo-
rossa hän oli kehittäjä jo Kajaanissa. Myös 
seurakunnan luottamustoimiin hänellä oli 
aikaa. Ahkera kävijä Lintulan luostarin 
talkoolaisena ja laulajana monia vuosia. 
Eläkevuosina Helsingissä Hietaniemessä 
profeetta Eliaan kirkossa kuoron kantavia 
voimia.

Kajaanin vuosina maakunnan keskei-
set luonto- ja kulttuuriarvot tulivat 
tutuiksi kesäisillä matkoilla. Tiet ja polut 
Suomussalmen Värikalliolta Kuhmon 
kauta Sotkamon Hiidenportin tulipai-
koille olivat hänelle tuttuja. Tapania jäivät 
kaipaamaan lapset ja veli sekä laaja suku-
laisten ja ystävien joukko.

Ollos iäti muistettu

Heikki Rytkölä

Pertti Tapani Murtola 1929–2018
Musisoiva kutomoinsinööri on poissa

Pääsiäisyö radiossa, televisiossa 
ja kirkon sivuilla
20.4.  Yle Radio 1 klo 23.55. Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia Pyhän 
 marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkosta Turusta.
20.4.  Yle TV 1 klo 23.55. Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia Kristuksen 
 kirkastumisen kirkosta Valamon luostarista. Uusintalähetys vuodelta 2014.
20.4.  Kirkon sivut ort.fi klo 23.30. Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia 
 striimattuna.

11  •  PAIMEN-SANOMAT



Onko paasto valinta?
Kirkkomme viettää suuren paaston aikaa. Paasto on yksi ortodoksisen hen-
gellisyyden merkittävimmistä piirteistä ja se erottaa meidät selkeästi lännen 
kirkkokunnista: edes roomalaiskatolilaisessa kirkossa paastotraditio ei ole 
säilynyt yhtä elävänä kuin ortodokseilla.

Kun vertaa suomalaista paastokäytäntöä moneen muuhun maahan, huoma-
taan, että meillä ei paastoa nykyään kovin tarkkaan noudateta edes seurakunnal-
lisella tasolla. Monissa seurakunnissa on paastopäivinä tarjolla maitotuotteita 
tai kananmunia, joskus myös lihaa, vaikka perinteisessä karjalaisessakin paas-
tokeittiössä on luovuttu paastonaikoina jopa rasvasta. Kun opiskelin Kreikassa, 
huomasin, ettei paastosääntöjen noudattaminen siellä ollut vain luostareiden 
tapa, vaan kaikkien vähänkään kirkollisempien maallikkojen elämäntapa: kai-
kista vuoden paastonajoista sekä keskiviikko- ja perjantaipaastoista pidettiin 
sääntöjen mukaan kiinni, kenties joskus öljystä luopumisesta tinkien.

Suomalaisessa ortodoksisuudessa puhutaan usein paastosta henkilökohtai-
sena valintana: on jokaisen oma asia, noudattaako paastosääntöjä vai ei. Tämä 
pitää todellakin paikkansa, mutta asia on hieman monitahoisempi. Paaston tu-
lee todellakin olla henkilökohtainen ratkaisu, kuten kaiken uskon todeksi elä-
misen ylipäätäänkin. Ruumiillinen paasto, siis ruoan määrän vähentäminen ja 
yhtäältä raskaiden ruoka-aineiden (eli paastoissa kiellettyjen maitotuotteiden, 
lihan, kananmunien ja rasvojen) ravinnosta pois jättäminen, ei kuitenkaan ole 
vain mikään hyvä lisä hengelliseen elämään. Se on olennainen osa ihmisen kil-
voitusta, aitoa ihmisenä olemista, pyrkimystä Jumalan kaltaisuuteen. Kirkon 
paastosäännöissä paastosta ovat vapautettuja vain ne, jotka muuten kokevat 
ruumiillista vaivaa ja rasitusta: vakavasti sairaat, heikot vanhukset, pienet lap-
set, raskaana olevat naiset ja sotilaat. Jos siis luovumme paaston tuomasta lah-
jasta, luovumme siitä, mitä hyvä ihmisenä oleminen tarkoittaa.

Monesti kuulee sanottavan, että paastossa tärkeämpää kuin se, mikä 
menee suusta sisään on se, mitä tulee suusta ulos. Tämä lause ei aivan pidä 
paikkaansa ortodoksisesta näkökulmasta. Ihminen on psykofyysinen ko-
konaisuus, joka koostuu sielusta ja ruumiista. Kirkkoisien mukaan ei ole 
mahdollista hallita puhettaan ja ajatuksiaan, jos ei samalla hallitse ruumis-
taan ja sen ylläpitoon käytettävää ravintoa. Ahkera paastoaminen on heidän 
mukaansa edellytys rukoukselle. Himojen eli sieluun vaikuttavien järjenvas-
taisten voimien kohdalla kirkkoisät uskovat porttiteoriaan. Jokainen himo 
ruokkii toistaan, ja siksi meidän on aina lakkaamatta taisteltava kyltymätöntä 
vatsaamme vastaan paaston asein. Näin voimme paitsi oppia kuuliaisuutta 
kirkkoa ja Jumalaa kohtaan, myös puhdistua ja kirkastua Kristuksen kaltai-
siksi majakoiksi tähän maailmaan.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin 
Pyhä Synodi on yksimielisesti hyväksynyt 
marraskuun 2018 lopulla Suomen 
ortodoksisen kirkon aloitteen skeemaigumeni 
Johanneksen ja Johannes Karhapään 
liittämisestä pyhien joukkoon nimillä pyhittäjä 
Johannes Valamolainen ja pyhä marttyyri ja 
tunnustaja Johannes Ilomantsilainen.

Johannes Karhapää.Skeemaigumeni Johannes.

Suomen ortodoksinen kirkko on ollut tähän 
saakka ainoa paikalliskirkko, jolla ei ole ollut 
ainoatakaan kirkon hallinnollisen itsenäisyy-
den ajalla kanonisoitua ja kansallisuudeltaan 
suomalaista pyhää.

”Tämä ei luonnollisestikaan merkitse, ettei 
pyhiä olisi, vaan että heitä ei vain ole kanoni-
soitu” totesi piispa Arseni maaliskuussa 2014 
piispainkokoukselle tekemässään aloitteessa. 
Piispa Arseni esitti piispainkokoukselle, että 
kirkkoon asetettaisiin muutaman henkilön 
toimikunta perehtymään kanonisointiasiaan.

Piispainkokous asetti 1.4.2014 kolmijäseni-
sen työryhmän tutkimaan mahdollisuuksia löy-
tää pyhien joukkoon virallisesti luettavia edes-
menneitä kirkon jäseniä Suomesta ja Karjalasta. 
Piispa Arsenin puheenjohtajuudella toiminee-
seen työryhmään nimettiin lisäksi rovasti Ser-
gius Colliander ja diakoni Johannes Korpela.

Lokakuussa 2014 piispainkokous vahvisti 
työryhmän esityksen muutamista keskeisistä 
pyhyyden kriteereistä:
• Henkilö on saanut aikaan suuren positiivisen 

muutoksen, jota voidaan kutsua ihmeeksi.
• Henkilö tekee yleisesti ihmeteltävää hyvää.
• Henkilö luo lohduttamalla, opettamalla tai 

ohjaamalla pysyvästi hyvää.
• Pyhä on kärsinyt marttyyrikuoleman tai 

osoittanut kestävyyttä ankarassa vainossa.
Lisäksi pyhän pitää täyttää kummatkin seuraa-
vista vaatimuksista:
• Henkilön muisto on säilynyt kristittyjen pii-

rissä, muodostunut pysyväksi ja kunnioitusta 
herättäväksi.

• Kirkko pitää saavutuksia esimerkillisinä ja 
pyhää niiden vuoksi esirukoilijana.
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Suomen ortodoksinen kirkko saa ensimmäiset ”omat pyhänsä”:

Skeemaigumeni Johannes ja 
Johannes Karhapää pyhien joukkoon

Piispainkokous asetti samalla työryhmälle 
jatkotehtäväksi etsiä mahdollisesti pyhäksi 
luettavia henkilöitä. Jatkotyöhön kutsuttiin 
pysyviksi asiantuntijoiksi pastori Marko 
Mäkinen ja nunna Ksenia. Työryhmä kuuli 
lisäksi erikseen asiantuntijana metropoliitta 
Panteleimonia.

Helmikuussa 2016 työryhmä totesi lop-
puraportissaan piispainkokoukselle löytä-
neensä huolellisen pohdinnan jälkeen kaksi 
henkilöä, joiden osalta ortodoksisen kirkon 
perinne ja piispainkokouksen vahvistamat 
kriteerit tukevat voimakkaasti ajatusta heidän 
lukemisestaan kirkon virallisesti muistele-
miksi pyhiksi ja tässä tarkoituksessa kalente-
riin merkittäviksi. Nämä henkilöt ovat 
Johannes Karhapää ja Ivan Aleksejevitš Alek-
sejev eli skeemaigumeni Johannes.

Kirkon perinteen mukaan kirkollinen 
kanonisointi ei ole pyhäksi tekemistä, vaan 
sen pyhyyden toteamista, jonka kirkkokansa 
on jo tunnistanut paikallisesti tai laajemmin. 
Tästä syystä pyhäksi tunnustaminen on aina 
eräänlainen kirkollinen matka kohti yhteistä 
vakaumusta: keskellämme on elänyt pyhä 
ihminen.

Varsinainen kirkollinen ja liturginen 
pyhien joukkoon liittäminen tapahtuu juhlal-
lisesti erikseen piispainkokouksen ilmoitetta-
vana päivänä. Pyhäksi tunnustaminen tapah-
tuu (slaavilaisittain) vigiliassa, jonka edellä 
kanonisointiasiakirja yleensä luetaan ääneen.

Vigiliaan liittyy myös ristisaatto, jossa 
kannetaan pyhäksi tunnustettavan pyhäin-
jäännöksiä, jos reliikit on nostettu esiin, sekä 
pyhän ikonia. Tietyssä vaiheessa vigiliaa ale-
taan ensimmäistä kertaa liturgisesti anomaan 
pyhän esirukouksia.

Vigilian jälkeisenä aamuna toimitetaan 
liturgiaa, johon liittyy juhlava saatto kirkon 
ympäri. Yleensä toimitetaan myös rukous-
palvelus pyhälle.

Pyhien joukkoon liittämisen juhla voi-
daan viettää pyhän muistopäivänä, lähellä 
sitä tai erikseen ilmoitettavana päivämää-
ränä.

Johannes Karhapää (1884–1918)

Johannes Karhapää toimi Suomen ortodoksi-
sen kirkon muodostumisvaiheessa 1900-
luvun alun vaikeissa olosuhteissa aktiivisena, 
työhönsä koko olemuksellaan sitoutuneena 
kansanvalistajana, joka puolusti suomalais-
karjalaisen ortodoksisuuden asiaa. Hänellä oli 
laaja ja merkittävä panos silloisen Kuopion 
läänin ortodoksien sivistystyössä ja suomen-
kielisen ortodoksisuuden juurruttamisessa 
paikallistasolla. Aikanaan hänet tunnettiin 
koko Suomen suuriruhtinaskunnassa ja myös 
palkittiin työstään.

Hänen elämäänsä ja toimintaansa lei-
masi syvä ortodoksisuus, mistä hänet muis-
tetaan. Kansallisen kuohunnan aikana ääri-
suunnat saivat voimakkaan aseman sekä 
yhteiskunnassa että kirkossa. Johannes Kar-
hapään toimintaan liitettiin tuolloin siihen 
todellisuudessa kuulumaton poliittinen ulot-
tuvuus.

Johannes Karhapää kesti vainon ja pilkan 
nöyrästi antamatta periksi vakaumuksestaan, 
minkä vuoksi hän kärsi marttyyrikuoleman 
keväällä vuonna 1918. Hänen muistonsa on 
säilynyt Sonkajanrannan yhteisössä ja Suo-
men ortodoksisessa kirkossa. Hänen marttyy-
riuteensa liitetään ristin kantamisen ja perik-
siantamattomuuden lisäksi sovinto ja 
anteeksianto.

Ivan Aleksejevitš Aleksejev 
eli skeemaigumeni Johannes 
(1873–1958)

Skeemaigumenni Johanneksen elämää lei-
masi lapsuudesta alkaen syvä sitoutuminen 
Ortodoksiseen uskoon. Hän eli hyvin moni-
vaiheisen elämän monen kulttuurin välillä, 
eikä siitä puuttunut vaikeuksia, vastuuta ja 
kilvoittelua. Näin hänen elämänkokemuk-
sensa muodostui hyvin rikkaaksi, mikä auttoi 
ymmärtämään hyvin erilaisiin vaikeuksiin 
joutuneita ihmisiä ja näin antamaan heille 
tukea ja lohdutusta.

Skeemaigumeni Johanneksen kirkollinen 
ura oli merkittävä ja hänet sijoitettiin useaan 
vastuulliseen tehtävään.

Erityisen merkittävä asema skeemaigume-
nilla oli Suomen ja Venäjän valtakunnan 
välille kumpaankin suuntaan muuttaneiden 
ihmisten keskuudessa, koska varsinkin Venä-
jän vallankumouksen jälkeen nämä ihmiset 
jäivät kielellisesti ja kulttuurillisesti omaksi, 
syrjäytetyksi ryhmäkseen Suomessa, ja isä 
Johannes itse oli myös osa heitä. Tämän väes-
tön jälkeläiset muodostavat tänään merkittä-
vän osan Suomen ortodokseista.

Lopulta skeemaigumeni Johannes varttui 
merkittäväksi ja Suomen Kirkossa aivan poik-
keukselliseksi ohjaajavanhukseksi, jonka luo 
tultiin kaukaakin kuulemaan lohdutuksen 
sanoja ja neuvoja elämään. Isä Johanneksen 
lohdutuskirjeet julkaistiin jo hänen elinaika-
naan. Sittemmin skeemaigumeni Johanneksen 
kirjekokoelma on käännetty useille kielille, 
joten hänen lohduttava sanomansa ei ole vain 
Kristuksen Kirkastumisen luostarin eikä Suo-
men Kirkon vaan kaikkien maailman orto-
doksien yhteinen ja pysyvä lahja Jumalalta yhä 
tänään ja tulevaisuudessa.

Henkisen lohdutuksen lisäksi skeemaigu-
menin puoleen käännyttiin usein myös konk-
reettisissa kysymyksissä. Hän teki pitkiä matkoja 
sairaiden luo, ja tällöin hänen kauttaan tapahtui 
todistettuja Jumalan ihmetekoja. Esimerkiksi 
Marina Latschinoff kertoi, kuinka hänen alun 
perin pietarilainen, nyt Helsingissä asunut 
mummonsa Natalia Vasilievna Karhu halvaan-
tui. Hänen tyttärensä Klavdia matkusti Heinäve-
den Valamoon ja toi mukanaan Helsinkiin isä 
Johanneksen, jonka useamman viikon rukous-
ten jälkeen mummo tuli terveeksi. Isä Johannes 
oli jo aiemmin ohjauksellaan hoitanut terveeksi 
Marinan tämän ollessa pienenä vammautunut.

Skeemaigumeni Johanneksen muisto on 
säilynyt myös hänen synnyinseuduillaan Keski-
Venäjällä tähän päivään asti. Siten isä Johannes 
yhdistää myös alueen ortodoksia kirkkoja eikä 
vain suuren raja-alueen väestön ortodokseja ja 
on niiden yhteinen esirukoilija.
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Uusi hiippakuntasihteeri 

Artturi Hirvonen esittäytyy

1 Kuka olet ja mistä tulet?
Ouluun olen tullut Joensuusta, 
jossa olen opiskellut ortodoksista 

teologiaa Itä- Suomen ylipistossa. Pro 
graduni tein Dumitru Staniloaen eku-
meenisesta ekklesiologiasta. Olen 33-vuo-
tias eli Jeesuksen ikäinen ja aiemmin olen 

tehnyt kirkon nuorisotyötä ja toiminut 
Tuohustuli-lehden päätoimittajana. 

2 Mitä piispan sihteeri itse asiassa 
tekee?
Hiippakuntasihteerinä vastaan 

hiippakuntakanslian hallinnollisista 

tehtävistä yhdessä metropoliitan kanssa. 
Lisäksi toimin piispan teologisena 
oikeana kätenä sekä avustan esipaimenen 
toimittamissa jumalanpalveluksissa. 

3 Olet ollut noin kuukauden verran 
työssä. Minkälaisia asioita on 
työssä noussut esiin? Entä Oulun 

hiippakunnassa noin yleensä?
Ensimmäiseen reiluun kuukauteen on 
mahtunut viiden eri seurakunnan val-
tuuston kuulemistilaisuutta, joissa on kes-
kusteltu meneillään olevasta hallinnon 
uudistuksesta. Tämä on ymmärrettävästi 
herättänyt tunteita valtuutetuissa, onhan 
kyseessä kuitenkin suurin hallinnollinen 
uudistus kirkossamme sitten jälleenra-
kennuskauden. Tampereella oli mukava 
huomata, miten iloisin ja odottavin mie-
lin he ovat tulossa osaksi Oulun hiippa-
kuntaa ensi vuoden alusta. 

Iloista paastokevättä itse kullekin, voikaa 
hyvin! 
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Ceerkvallaš-sååbbar 
čuäʹjti tieʹǧǧid sääʹmtuõjju
Tuʹmmstõk sääʹmvuuʹd kääzzkõõʹsti 
tuâjjpaarr päʹlǩǩ-kuuli mähssmõš ceerkav 
õhttsaž vaaʹrin staanâd Lääʹddjânnam 
ortodookslaž ceerkav sääʹmtuâj 
juätkkjummuž.

Puõccui blouslõõvvmõš 
pikalõõzzâst
Lij suåppum, što Lappi ortodookslaž 
sieʹbrrkååʹdd sääʹmvuuʹdest reâuǥi paapp 
da jaakân päʹlǩǩ-kuulid määuʹset 
Lääʹddjânnam ortodookslaž ceerkav 
kõõskõsfoondâst uvddum veäʹǩǩtieʹǧǧin 
eeʹjj 2020 loopp räjja. 

Skamm-mannust 2018 Lääʹddjânnam 
ortodookslaž ceerkav ceerkvallaš-sååbbar 
priimi Lappi sieʹbrrkååʹdd tuejjääm 
aalǥtõõzz da tuʹmmji, što sääʹmvuuʹd 
kääzzkõõʹsti paapp da jaakân päʹlǩǩ-kuulid 
määuʹset eeʹjj 2021 aalǥâst põõžžeeʹl 
ceerkav kõõskõsfoondâst. Mieʹrrtieʹǧǧ 
vääʹldet lokku tällõsarvvlõõžžâst 
veäʹǩǩtieʹǧǧen tõin õõlǥtõõzzin, što 
riikkveäʹǩǩvuõđ ooudårra vieʹǩǩtummša 
vuäǯǯat mättʼtõs- da kulttuurministeria 
lååʹv. Ouddmiârkkan eeʹjj 2018 vueʹzzest 
lååʹpp lij vuåǯǯum. 

Rajjum tuʹmmstõk staanâd 
Lääʹddjânnam ortodookslaž ceerkav 
sääʹmtuâj juätkkjummuž puõʹttivuõđâst še 
da jeäʹrben tuâj, koon tuejjeet nuõrttsaaʹmi 
seʹst.

– Jäänbõs vueʹss nuõrttsaaʹmin jäälast 
ânnʼjõžääiʹj Lääʹddjânnmest, de 
Lääʹddjânnam ortodookslaž ceerkav lij 
aivv jiiʹjjesnallšem jiõglvaž vaʹsttõõzzâst 
nuõrttsaaʹmin. Ceerkvam lij še luõvâs 
assimilâʹsttempolitiikk histoorlaž teäddast, 
kåått šteemplâstt Lääʹdd riikk da evankeel-
luteerlaž ceerkav õõldâshistoria. Tän 
vueʹjjest lij šiõǥǥ juäʹtǩǩed ooudâs, tuõđii 
Oulu ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd pââimõs 
papp Marko Patronen suu âânnam 
saaǥǥvuârast ceerkvallaš-såbbrest.

Ortodookslažvuõtt lij leämmaž čueʹđid 
iiʹjjid tääʹrǩes vueʹss sääʹmkulttuurâst. 
Lääʹddjânnmest nuõrttsaaʹmi ortodooksi 
peâmmjen tuåimmji eeʹjjest 1929 ääʹljeeʹl 
Peäccam papp, rovastt Yrjö Räme. Vääin 

mâŋŋa son kääzzkõõʹsti sääʹmnarood 
Ruäʹvnjaarǥâst 1970 eeʹjj räjja.

Oulu ortodookslaž aaʹrhelkååʹdd 
alttummuž eeʹjjest 1980 alttii ođđ poodd 
ceerkav sääʹmtuâjast. Aaʹrhelkååʹdd 
vuõssmõs metropolitt, ânnʼjõž Heʹlssen da 
obb Lääʹddjânnam aaʹrhelpispp Leo di 
nuõrr pappkåʹdd vueiʹnne tâʹlles 
vääžnaivuõđ tuâjast, koon tuejjeet 
nuõrttsaaʹmi seʹst. Âʹvvla altteeš paapp da 
jaakân tuâjjpaar da sluuʹžvǩeerjlažvuõđ 
aʹlǧǧeš jåårǥlâʹtted nuõrttsäämas. Ko 
Âʹvvla vuåǯǯuš jaaknen nuõrttsäʹmmla 
Erkki Lumisalmi, de nuõrttsääʹmǩiõll 
šõõddi õhttân põõšši ǩiõllân sluuʹžvin.

– Põrggmõõžž nuõrttsääʹmǩiõl 
jeälltummuž ouʹdde juäʹtǩǩe õinn. Yle 
Radio Sääʹmjânnam nuõrttsääʹmǩiõllsaž 
radiosluuʹžvi mieʹrr lij šõddmen. Lappi 
sieʹbrrkååʹdd õiʹdde äävuum neʹttseeid 
(https://www.ortlappi.fi) kääzzkâʹstte 
nuõrttsäämas še. Tââʹv sääldatkååʹddest 
sluuži nuõrttsääʹmǩiõllsaž prizoovniiʹǩǩid 
uuʹdet sääʹmǩiõllsaž sääldat 
moʹlidvaǩeeʹrj, koʹst lie ortodookslaž 
moʹlidva nuõrttsäämas še. Sieʹbrrkåʹdd 
taʹrjjad nuõrttsaaʹmid sij tuäivvam 
spesiaalkääzzkõõzzid mâʹte 
põrttristtmõõžžid ruõkkâmpoodd 
õhttvuõđâst da puõccui blouslõõvvmid 
pikalõspaaiʹǩin. Čiõkkmin jääʹǩǩtet 
jiiʹjjesnallšem sääʹmvuõʹjjid, maainâst 
Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd Âʹvvlest 
tuåimmjeei papp, rovastt Rauno 
Pietarinen.

Puõʹttivuõđâst õhtt ceerkav sääʹmtuâj 
kõskksummus vaʹǯǯtõõzzin lij 
nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuâjjlai 
škoouʹlʼjummuš da rekrytâʹsttem. Âʹvvlest 
tuåimmjeei paapp da jaakân âʹlǧǧe 
härjjned še nuõrttsääʹmkulttuuʹre da 
pâʹstted raaveed tõn jiiʹjjes tuâj čõõđ.

– Šiõǥǥ ekumeenlaž kõskkvuõđi 
tuõʹllʼjummuš luteerlaž ceerkvin lij 
vääžnai puõʹttivuõđâst še. Barents vuuʹd 
meeraikõskksaž ekumeenlaž õhttsažtuâjj 
taʹrjjad vuäittmõõžžid puki säʹmmlai 
identiteeʹtt nâânummša. Ceerkvest âlgg 
vueiʹtted tuåimmjed nuõrttsaaʹmi 
tuärjjõssân jm. kuåivâs- da 

ruʹvddčuâǥǥashaʹŋǩǩõõzzid kuõskki 
saǥstõõllmest. Ortodookslaž ceerkav vuäitt 
õõuʹdeed nuõrttsaaʹmi õhttvuõđid aarktlaž 
vuuʹd jeeʹres alggmeeraivuiʹm, tuâtt eʹčč 
Rauno.

Ortodookslaž ceerkav vuäitči leeʹd 
nuõrttsaaʹmi peäʹlestmainsteei riikkvääʹld 
årra še.

– Nuõrttsaaʹmi jiiʹjjez Täʹlvvsijdd 
-haʹŋǩǩõs lij leämmaž tuʹmmjem vueʹlnn 
juʹn määŋg eeʹǩǩed, leša teäggtõõzz lij 
leämmaž vaiggâd kaunnâd. Turiism 
šõõddeeʹn jåttlânji lij vaarr, što säʹmmlai 
jiiʹjjez kulttuuʹre vuâđđõõvi haʹŋǩǩõõzz 
kuâđđje kaauplaž motiivi jååʹđtem da pâi 
vueʹzzi sääʹmvuõʹtte vuâđđõõvi 
haʹŋǩǩõõzzi vuâlla.

Tuâjjpaar põõšši åårrmõõžž Aanar 
kååʹddest tuäivat nââneed võl jäänab 
nuõrttsaaʹmi identiteeʹtt da tõn 
ortodookslaž preddan.

– Pââʹzzteei Treeffan Peäʹccamneeʹǩǩ 
pââʹzztem-mäʹtǩǩprääʹznǩest, koon riâššat 
juõʹǩǩ eeʹjj påʹrǧǧmannu mââimõs neäʹttel-
loppân, lij pueʹttmen Lappi põõʹzzi õhttsaž 
pääiklaž prääʹzniǩ, koozz lie juʹn rajjum 
ođđ sluuʹžvteeʹkst. Tõt lij õhtt smeʹllkõʹtti 
miârkk ortodookslaž da sääʹmkulttuur 
jieʹllemviõkkvuõđâst da ođđnemooddâst, 
tuâtt eʹčč Rauno.

“Tij Peäccam võrrtobdsteeʹji kuårr 
õhttsiʹžže pââʹzzteeieʹččem Treeffnin da 
Feodoritin leäʹped kåččam miʹjjid, maaiʹlm 
huõli lååʹzzääm, prääʹzkjed godovai 
ceerkavprääʹzniǩ tij cisttân. Tij leäʹped 
jååʹđtam miʹjjid, Âʹvvel, Keväjääuʹr, 
Njeäʹllem da Čeʹvetjääuʹr pââʹsspõõrtid, 
što mij toʹben moʹlidvââstčim ââʹlummuž 
tiʹjjid Tââʹv seuʹŋŋõõzzâst čuõveei 
põõʹzzid.” (Piispisåbbar ǩiõttʼtõõllmõõžž 
vuõʹrddi häämas Lappi põõʹzzi õhttsaž 
prääʹzniǩ tropaarân) 

Teʹkstt: Maria Hattunen
Snimldõk: Lappi ortodookslaž ceerkav. 
Rovastt Rauno Pietarinen priiskat 
pââʹzztum čaaʹʒʒin puäʒʒoummuid 
da puõccuid Čeʹvetjääuʹrest õnnum 
pikalõõzzâst.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Katumuksen kautta pääsiäiseen

KAJAANIN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 9.00 –11.00 ja 11.30–15.00
Puheluihin ja sähköposteihin vastaamme 
arkipäivisin maanantaista perjantaihin 
klo 9.00–15.00. 

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 

Henna Heikkinen, kanslianhoitaja 
p. 045 187 1801 
kajaani@ort.fi

”Silloin poika meni itseensä ja ajatteli”. Sii-
nä on Tuhlaajapoika-kertomuksen avain-
lause. Tuhlaajapoika näet ei ollut ajatel-
lut, koska ei ollut uskaltanut tai halunnut 
kohdata itseään. Kaikki muuttui hyväksi 
kun poika meni itseensä ja palasi vierailta 
mailta isänsä kotiin. Tuhlaajapoika-kerto-
muksen sankari on rakastava, epäonnis-
tunutta poikaansa odottava ja sittemmin 
juhliva isä. Kertomuksen konna on tuh-
laajapoika, joka kasaa syntejä syntiensä 
päälle. Ensin vaatii osansa perinnöstä 
vielä elävältä isältään ja lähtee viettämään 

jumalatonta elämää ulkomaille ja köyhdyttyään ollessaan pohjalla tappelee sikojen kanssa 
ruuasta. Tuhlaajapoika on kertomuksen konna, parannuksen tehnyt konna. Tuhlaajapoi-
ka-kertomuksen suurin häviäjä on ehdottomasti Tuhlaajapojan vanhempi veli. Hän on 
uskollinen uurastaja, väsymätön työläinen isänsä pelloilla. Vanhemmalla veljellä on kau-
naa niin isäänsä kuin nuorempaa veljeään kohtaan. Oikeastaan hän on täynnä padottua 
vihaa, joka ryöppyää hänestä ulos, kun hän kuulee ”piiskuri-isänsä” juhlivan nuoremman 
veljensä paluuta. Vanhempi veli haluaa jäädä pois juhlista, johon kaikki on kutsuttu. Hän 
haluaa jäädä pois taivasten valtakunnan pidoista. 

Suuri paasto on autiomaavaellus Egyptistä kohti luvattua maata. Suuri paasto on mat-
ka Edenistä itään. Suuri paasto on tuhlaajapojan matka vieraalta maalta kotiin. Vasta ko-
tona hän voi saada anteeksi. Vasta kotona hän voi tuntea olevansa rakastettu. Vasta kotona 
hän voi palata epäihmisestä takaisin todelliseksi ihmiseksi. 

Varokaamme vanhempaa veljeä itsessämme. Vanhempi veli ei halua anteeksiantoa 
veljelleen. Vanhempi veli näkee vain toisen synnit. Vanhempi veli luulee olevansa muita 
arvokkaampi. Vanhempi veli rakastaa paastoa, mutta ei käsitä että siihen kuuluu myös 
juhla. Pääsiäinen, synneistä vapaaksi pääseminen! Ilo siitä että juhlimme yhdessä, yhtey-
dessä toisiimme ja yhteydessä Isäämme Jumalaan – ”Kaikki mikä on Minun, on myös 
sinun”. (Lk. 15:11–32)

Siunattua paastomatkaa kohti pääsiäisen riemua!

isä Jyrki Penttonen 
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä, ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla

KAJAANI

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

MAALISKUU
la  2.3. klo 18 vigilia 
su  3.3. klo 10 liturgia 
su  3.3. klo 18 ehtoopalvelus 
ma 4.3. klo 18 katumuskanoni 
to  7.3. klo 18 katumuskanoni 
la  9.3. klo 18 ehtoopalvelus 
ke  20.3. klo 18 EPL-liturgia 
la  23.3. klo 18 ehtoopalvelus 
ma 25.3. klo 10 liturgia
 
HUHTIKUU
ke  3.4. klo 18 katumuskanoni 
la  6.4. klo 18 akatistos Jumalanäidille 
la  13.4. klo 18 vigilia 
su  14.4. klo 10 liturgia 
ke  17.4. klo 10 aamupalvelus 
ke  17.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
to  18.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia 
pe  19.4. klo 9 aamupalvelus,
 kaksitoista kärsimysevankeliumia 
pe 19.4. klo 13 ehtoopalvelus 
pe 19.4. klo 18 Kristuksen 
 hautauspalvelus 
la  20.4. klo 10 liturgia 
la  20.4. klo 23.30 puoliyönpalvelus,
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia 
ma 22.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen 
ke  24.4. klo 10 liturgia, 
 koululaisten pääsiäinen
 
TOUKOKUU
la  11.5. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia 
su  12.5. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia 

ke  15.5. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
la  18.5. klo 18 ehtoopalvelus 
su  26.5. klo 10 liturgia 

KESÄKUU
la  8.6. klo 18 vigilia 
su  9.6. klo 10 liturgia

LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 441 KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara
puh. 050 521 7992
 
ti  30.4. klo 14 litaniat haudoilla

SOTKAMO

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

su  3.3. klo 18 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
su  10.3. klo 10 liturgia 
su  7.4. klo 10 liturgia 
ke  29.5. klo 18 vigilia 
to  30.5. klo 10 liturgia

KUHMO

KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Pekka Myllylä
puh. 0400 218 645
 
ke  6.3. klo 18 katumuskanoni 
la  16.3. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia 
su  17.3. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia 
su  28.4. klo 10 liturgia 
la  25.5. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Nina Sivula 
puh. 040 536 7750
 
ti  5.3. klo 18 katumuskanoni 
su  24.3. klo 10 liturgia 
la  13.4. klo 10 liturgia 
su  19.5. klo 10 liturgia
 
KUIVAJÄRVEN TSASOUNA
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijät Hannele ja Tommi Niskanen 
puh. 040 555 3639

pe  12.4. klo 17 EPL-liturgia

PALTAMO

EV.LUT. SEURAKUNTASALI

ke 27.3. EPL-liturgia

VAALA

SÄRÄISNIEMEN KIRKKO

su  2.6. klo 10 liturgia 
 

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaa-
nissa ja Sotkamossa lastenkerhot jatkuvat 
tammikuussa. Tarkempia tietoja kerhois-
ta saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta, 
Facebook-sivuilta ja kirkkoherranvirastosta 
puh. 045 606 2197 ja 045 187 1801.

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

KESÄTYÖPAIKAT KAJAANISSA 
Kajaanin ortodoksisessa seurakun-
nassa on haettavana kaksi kesätyö-
paikkaa:
• heinä–elokuun ajaksi palkataan 

Kajaanin pääkirkkoon opas. 
 Työaika 30 tuntia viikossa.
• Kajaanin hautausmaalle palka-

taan sopimushautojen hoitaja 
heinä–elokuun ajaksi. Työ on 
urakkaluonteinen ja työaika noin 
10 tuntia viikossa sään mukaan.

Palkkaus molemmissa tehtävissä 
määräytyy kirkollisen alan työehto-
sopimuksen mukaisesti.
Vapaamuotoiset hakemukset säh-
köpostilla kajaani@ort.fi 31.3.2019 
mennessä.  
Lisätietoja antavat kirkkoherra 
Jyrki Penttonen ja kanslianhoitaja 
Henna Heikkinen p. 045 606 2197.
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Kristuksen kirkastumisen kirkko 
Kajaanissa täyttää 60 vuotta
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TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla.

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

KUHMON KIRKON SIIVOUSTALKOOT 
lauantaina 18.5.2019 klo 10 alkaen.

Suomen kauneimpana ortodoksi-
kirkkona tunnettu Kajaanin orto-
doksisen seurakunnan pääkirkko 
viettää juhlavuotta. Kirkon vihkimi-
sestä tulee kuluneeksi marraskuussa 
60 vuotta. Silloinen apulaispiispa 
Paavali vihki Kristuksen kirkastumi-
sen kirkon Kajaanissa 14.11.1959. 

Juhlavuosi näkyy mm. juhlavina 
tapahtumina praasniekkajuhlassa 
5.–6.8.2019 ja pääjuhlassa sunnuntaina 
10.11.2019, jolloin Oulun hiippakunnan 
piispa, metropoliitta Elia toimittaa juhla-
palvelukset. 

Kuvat: Henna Heikkinen

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 
pastori, isä Reijo Marjomaa on kut-
suttu Iisalmen ortodoksisen seura-
kunnan kirkkoherran tehtävien hoita-
jaksi 1.5.2019 alkaen. Isä Reijo on 
työskennellyt Kajaanin ortodoksisessa 
seurakunnassa runsaat 12 vuotta. Isä 
Reijo asuu jatkossakin Kajaanissa.

Kajaanin ortodoksisen seurakun-
nan seurakunnanneuvosto on koko-

uksessaan 10.11.2018 
valinnut kirkkoherranvi-
raston kanslianhoitajaksi 
KM Henna Heikkisen 
1.1.2019 alkaen. Kirkko-
herranviraston palvelu-
tehtäviin kuuluu moni-
puolista asiakaspalvelua, 
taloushallintoa, tiedotta-
mista ja diakoniatyötä. 

Kirjoittaminen kuuluu Heikkisen 
työhön ja vapaa-aikaan. 
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Vainajien pääsiäinen
Tuomaan sunnuntaita seuraavana tiis-
taina Kirkko muistelee vainajia, jotka ovat 
kuolleet uskossa ja toivossa ylösnou-
semukseen. Tuomaan tiistaita kutsutaan 
vainajien pääsiäiseksi ja se on slaavinkieli-
seltä nimeltään radonitsa (juontuu ”iloa” 
merkitsevästä sanasta).

Tuomaan tiistaina on tapana toimittaa 
liturgian jälkeen omaisten pyynnöstä lita-
nioita kirkossa tai hautausmaalla edes-
menneiden haudoilla. Tänä vuonna 
Kajaanin ortodoksisella hautausmaalla 
papisto kiertää ja toimittaa litanioita hau-
doilla Tuomaan tiistaina 30.4. klo 14 
alkaen. Tällä tavoin seurakuntalaiset voi-
vat kokoontua omaistensa haudoille jaka-
maan ylösnousemuksen riemun taivaalli-
sen seurakunnan kanssa.  Emme 
iloitessammekaan unohda rakkaita vaina-
jiamme. Radonitsa on hyvä keino tuoda 
pääsiäistä edesmenneille, vaikka heidän 
ikuinen pääsiäinen olisi jo alkanutkin.

Tuomaan tiistain alle 10 minuuttia 
kestävät muistopalvelukset tiivistyvät pää-
siäiskanonin veisun sanoihin: ”Enkeli 
huusi armoitetulle: Puhdas Neitsyt iloitse! 
Ja taaskin sanon sinulle: Iloitse! Poikasi 
nousi kolmantena päivänä ylös haudasta 

ja herätti haudoista kuolleet. Ihmiset rie-
muitkaa!”

Tuomaan tiistain eli vainajien pääsiäi-
sen teologinen sisältö pohjautuu erityi-
sesti reilu viikko aikaisemmin eletyn suu-
ren lauantain tapahtumiin, Herran 
tuonelaan laskeutumiseen ja ylösnou-
semukseen. Kristuksen tuonelaan laskeu-
tumista ja sen seurauksia sivutaan jo 
monessa Uuden testamentin kirjoituk-
sessa. Esimerkiksi Matteuksen evankeliu-
missa todetaan, kuinka Herran kuolinhet-
kellä ”haudat aukenivat, ja monien 
poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat 
ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen 
ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään 
kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.” 

Pyhä apostolit kirjoittavat kirjeissään:  
”Ja niin (Kristus) myös meni ja saarnasi 
vankeudessa oleville hengille, jotka mui-
noin eivät totelleet Jumalaa” - - ”niillekin, 
jotka ovat kuolleet, on julistettu evanke-
liumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin 
Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saa-
neet saman tuomion kuin kaikki ihmiset.” 
(1 Piet 3:19–20, 4:6)

”(Kristus) nousi korkeuteen vangit 
voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmi-

sille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, 
merkitse, että hän oli laskeutunut alas, 
aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka 
laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita 
ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnä-
olollaan” (Efe 4:7–10)

 «Kuolema on nielty ja voitto saatu. 
Missä on voittosi, kuolema? Missä on pisti-
mesi, kuolema?”(1 Kor 15:54–55)

Kristus itse sanoi saddukeuksille: “Ei 
hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. 
Hänelle kaikki ovat eläviä.” (Luuk. 20:38)

Vaikka Tuomaan tiistain viettäminen 
omana juhlapäivänään on yleistynyt vasta 
myöhempinä vuosisatoina, vainajien pää-
siäistä on eletty kirkossa jo ensimmäisestä 
pääsiäisestä lähtien. Pyhä Johannes  
Krysostomos tiivistää Kristuksen ylös-
nousemuksen vaikutukset saarnassaan: 
”Vapahtajan kuolema on meidät kuole-
masta vapahtanut. … Tuonelaan kulkenut 
on ryöstänyt tuonelan. … Kristus on nous-
sut kuolleista, eikä yksikään kuollut ole 
enää haudassaan!”

Teksti ja kuva: Reijo Marjomaa

Lähde: Ort.fi 28.4.2014/toimitus

19  •  PAIMEN-SANOMAT



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–ti ja to–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

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Uutta ja vanhaa

Lapin seurakunnalla on uudet nettisivut. Kuten 
ortodoksinen kirkko kaikkialla, mekin Lapissa 
tahdomme elää kiinni ajassa. Tarjoamme tietoa 
tulevista tapahtumista ja jumalanpalveluksista, 
muistoja menneestä ja tietysti opetusta Kristuk-
sen seuraamisesta. Toivottavasti mahdollisimman 
moni seurakuntalainen löytää oman seurakunnan 
myös netistä: ortlappi.fi. Seurakunnassa olemme 
viime vuosina aktiivisesti pyrkineet lisäämään kol-
tansaamen käyttöä, johon Saamen kielilaki meitä 
myös velvoittaa. Uusilla nettisivuilla tahdomme 
entistä paremmin palvella myös kolttakansaa hei-
dän omalla kielellään.

Ortodoksinen kirkkomme saa usein kiitosta 
siitä, että se on pitänyt julistuksen ja toiminnan yti-
messä Jumalan. Toisin sanoen kirkkomme opettaa 

Jumala-keskeisyydestä. Ihminen ei olekaan kaiken keskipiste. Mutta ihminen on 
seurakunnan toiminnan kohde. Seurakunta palvelee jäseniään, se palvelee ihmi-
siä. Tarjoamme jumalanpalveluksia, sakramentteja, opetusta, keskustelua ja jopa 
aineellista tukea diakonian kautta. Seurakunta myös kustantaa hiippakuntamme 
lehden Paimen-Sanomat jokaiseen talouteen, missä asuu ainakin yksi seurakun-
tamme jäsen. Sen lisäksi, että seurakunta ja sen työntekijät palvelevat seurakunta-
laisia, on meistä jokainen kutsuttu palvelemaan lähimmäisiämme, muita ihmisiä.

Niin uudet kuin vanhatkin keinot ovat käytössä, kun julistamme, opetamme 
ja lohdutamme. Seurakunta haluaa kaikin mahdollisin tavoin tuoda Kristuksen 
jokaiseen kotiin, jokaisen jäsenemme ja jokaisen ihmisen elämään. Kaikki toimin-
tamme johtaa lopulta henkilökohtaiseen tapaamiseen toinen toistemme kanssa ja 
Kristuksen kanssa. Ihmisen ja Jumalan kohtaaminen on meille jo tässä ajassa an-
nettu mahdollisuus. Siihen kohtaamiseen myös Lapin seurakunta kutsuu kaikkia!

Jaakko Vainio

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

ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16

MAALISKUU
Su  3.3. klo 10 liturgia
 klo 13 ehtoopalvelus, 
 sovintosunnuntai
Ma 4.3. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni
Ti  5.3. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni
To  7.3. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni
Pe  8.3. klo 17 paastoliturgia
La  9.3. klo 17 vigilia
Su  10.3. klo 10 liturgia
Ke  13.3. klo 17 paastoliturgia,
 iltatee Petsamo-salissa, 
 isä Rauno puhuu paastosta 
Pe  22.3. klo 17 paastoliturgia
La  23.3. klo 17 vigilia
Su  24.3. klo 10 liturgia (Yle 1, klo 11)
Ma  25.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän ilmestys

HUHTIKUU
Pe  5.4. klo 17 paastoliturgia
La  6.4. klo 17 vigilia
Su  7.4. klo 10 liturgia
Pe  12.4. klo 17 paastoliturgia
La  13.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai
 klo 15 ehtoopalvelus ja virpovitsojen  
 siunaus, Herran ratsastus Jerusalemiin
Su  14.4. klo 10 liturgia, 
 Herran ratsastus Jerusalemiin
Suuri ma 15.4. 
 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia
Suuri ti 16.4. 
 klo 10 aamupalvelus
Suuri ke 17.4. 
 klo 17 paastoliturgia
Suuri to 
 18.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettaminen
Suuri pe 
 19.4. klo 9 aamupalvelus, 12 
 evankeliumia Kristuksen kärsimyksistä
 klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottaminen
 klo 17 suuren lauantain aamupalvelus,  
 Kristuksen hautauspalvelus

Suuri la 20.4. 
 klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
 klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen ylösnousemus, pääsiäinen
Su  21.4. klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ylösnousemus, pääsiäinen
Ma 22.4. klo 10 liturgia 2. pääsiäispäivä,   
 Kristuksen ylösnousemus
Ke  24.4. klo 10 liturgia, kirkas viikko, 
 Kristuksen ylösnousemus

TOUKOKUU
La  11.5. klo 17 vigilia
Su  12.5. klo 10 liturgia
Su  19.5. klo 10 liturgia
Su  26.5. klo 10 liturgia
Ke  29.5. klo 10 liturgia, 
 pääsiäisen päättäjäisjuhla
 klo 17 vigilia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen
To  30.5. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen 
Puh. 040 706 1268

MAALISKUU
Pe  1.3. klo 10 aamupalvelus
Su  3.3. klo 17 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus, suuri paasto alkaa
Ti  5.3. klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Ke  6.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia ja pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
To  7.3. klo 10 aamupalvelus 
La  9.3. klo 18 vigilia
Su  10.3. klo 10 liturgia, 
 ortodoksisuuden sunnuntai 
 klo 18–19 Ivalon ortodoksisen kuoron  
 sävelhartaus, Ivalon ort.kko
Ke 13.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  14.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 15.3. klo 10 aamupalvelus
Ke 20.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To 21.3. klo10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 22.3. klo 10 aamupalvelus

Su 24.3. klo 17 vigilia, Jumalansynnyttäjän  
 neitseen Marian ilmestys
Ke  27.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia

HUHTIKUU
Ke  3.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia 
To  4.4. klo 10 aamupalvelus ja pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
 klo 17 paastoliturgia
Pe 5.4. klo 10 aamupalvelus
La  6.4. klo 18 vigilia
Su  7.4. klo 10 liturgia, pyhittäjä Maria   
 Egyptiläisen sunnuntai 
 klo 18-19 Ivalon ortodoksisen kuoron  
 sävelhartaus, Ivalon ort.kirkko
Ke 10.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia, 
 virpovitsojen siunaaminen

Ristinkumartamisen sunnuntai, 23. maaliskuuta, 
on suuren paaston keskivälissä – ristin kautta 
tuli ilo maailmaan.

Pyhän Andreas Kreetalaisen kirjoittamaa 
katumuskanonia luetaan ja lauletaan suuren 
paaston alussa.
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 To 11.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 virpovitsojen siunaaminen
Pe 12.4. klo 10 aamupalvelus
La 13.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai, virpovitsojen siunaaminen
Ma 15.4. klo 10 aamupalvelus, 
 suuri maanantai
 klo 17 ehtoopalvelus 
Ti  16.4. klo 10 aamupalvelus, suuri tiistai
 klo 17 paastoliturgia 
Ke  17.4. klo 10 aamupalvelus, 
 suuri keskiviikko
 klo 17 paastoliturgia
To 18.4. klo 10 aamupalvelus, suuri torstai
 klo 16 ehtoopalvelus ja ehtoollisen   
 asettamisen liturgia
Pe 19.4. klo 10 aamupalvelus, 
 suuri perjantai
 klo 14 kuninkaalliset hetket
 klo 17 ehtoopalvelus
La  20.4. klo 10 aamupalvelus, suuri lauantai
 klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
Su  21.4. klo 17 pääsiäisen ehtoopalvelus 
Ke  24.4. klo 10 liturgia, kirkas viikko
 klo 17 ehtoopalvelus
To  25.4. klo 17 ehtoopalvelus, kirkas viikko
La  27.4. klo 18 vigilia, Tuomaan sunnuntai
Su  28.4. klo 10 liturgia, Tuomaan sunnuntai, 
 klo 18-19 Ivalon ortodoksisen kuoron  
 sävelhartaus, Ivalon ort.kko

TOUKOKUU
Ke  15.5. klo 10 aamupalvelus, 
 pääsiäisajan keskijuhla
 klo 17 ehtoopalvelus
To  16.5. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  17.5. klo 10 aamupalvelus
Ke  22.5. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  23.5. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 24.5. klo 10 aamupalvelus
La  25.5. klo 18 vigilia

Su  25.5. klo 10 liturgia, 
 Sokeana syntyneen sunnuntai
To  30.5. klo 10 liturgia, Helatorstai

Arkipäivän (keskiviikko–perjantai) 
jumalanpalvelukset Ivalossa jatkuvat 
syyskuussa.
  

NELLIM

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

La  2.3. klo 18 vigilia
Su  3.3. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai,  
 suuri paasto alkaa
To  7.3. klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
Pe  12.4.klo 17 paastoliturgia
La  20.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su  21.4. klo 00.00 pääsiäisen 
 aamupalvelus ja liturgia
La  18.5. klo 18 vigilia
Su  19.5. klo 10 liturgia, 
 Samarialaisnaisen sunnuntai

SEVETTIJÄRVI

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsija Kauko Ljetoff
Puh. 0400 244 922

Ma 4.3. klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni,  
 suuri paasto alkaa
La  16.3. klo 18 vigilia
Su  17.3. klo 10 liturgia, pyhän Gregorios   
 Palamaksen sunnuntai
Pe  5.4. klo 17 paastoliturgia
La  13.4. klo 18 vigilia, 
 virpovitsojen siunaaminen
Su  14.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
La  11.5. klo 18vigilia
Su  12.5. klo 10 liturgia, 
 Halvaantuneen sunnuntai

KEVÄJÄRVI

PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff
Puh. 0400 277850

Ke  29.5. klo 17 vigilia, Helatorstai

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

Ma  25.3. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän  
 neitseen Marian ilmestys
To  25.4. klo 10 liturgia
Pe  31.5. klo 10 liturgia
 

INARI

SIIDAN KAMMI

Pe 15.3. klo 17 paastoliturgia 

VUOTSO

MOKTA-TUPA
Luuhkatie 10 E 9

Pe 22.3. klo 17 paastoliturgia

KARIGASNIEMI

LUTERILAINEN KIRKKO

La 23.3. klo 18 vigilia, 
 Ristinkumartamisen sunnuntai

UTSJOKI

ERÄMAJA

Su  24.3. klo 10 liturgia ja 
 katekumeenikerho, 
 Ristinkumartamisen sunnuntai

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

Ke  6.3. klo 17 pyhän Andreas Kreetalaisen  
 katumuskanoni
Ti  16.4.klo 17 paastoliturgia, suuri tiistai

KITTILÄ, SIRKKA

MARIAN KAPPELI
Mariankuja  

La 2.3. klo 10 liturgia
La 25.5. klo 10 liturgia

Liturgian jälkeen kokoonnutaan vielä kah-
vittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia.
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TAPAHTUMIA JA 
TOIMINTAA

AVOIMET OVET PETSAMO-SALILLA 
KERRAN KUUSSA
Rovanemellä järjestetään Petsamo-salissa 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 
12–15 avoimien ovien tapahtuma. Ohjel-
massa aluksi rukous, vapaata seurustelua, 
kahvittelua ja yhdessäoloa. Kevätkauden 
avoimet ovet: 27.2.; 27.3.; 29.4. ja 29.5.

30.3.–31.3. 
Pyhän Elisabetin luostarin myyntinäyttely 
ja pienimuotoinen kirpputori sekä kahvi-
tarjoilua Petsamo-salissa.

13.4. LASARUKSEN LAUANTAI
Liturgian jälkeen paastoateria ja virpovit-
sojen tekemistä Petsamo-salissa.

PIISPA PÄÄSIÄISENÄ ROVANIEMELLÄ
Metropoliitta Elia Rovaniemellä suuresta 
torstaista ensimmäiseen pääsiäispäivään.

Pappi voitelee ortodoksiseen kirkkoon liittyvän 
“Pyhän Hengen lahjan sinetillä”.

Isä Alexander Schmemann selittää kir-
jassaan ”Suuri paasto” paastorukousta, 
jota pyhä Efraim Syyrialainen jo 
300-luvulla luki itsekseen ja opetti aika-
laisilleen. Rukous on edelleen käytössä ja 
sitä lausutaan yhteen ääneen paaston 
ajan jumalanpalveluksissa. Rukoukseen 
kuuluu maahankumarruksia. Pyhittäjä 
Efraim luettelee rukouksen 
ensimmäisessä osassa katumusta vaativia 
heikkouksia: laiskuus, velttous, vallan-
himo ja turhan puhuminen. Perussairau-
temme on laiskuus, josta seuraa velttous. 
Velttoudesta seuraa edelleen masennuk-
sen tila, jolloin on vaikea nähdä 
ympärillä mitään hyvää tai myönteistä. 

Laiskuus ja masennus vuorostaan 
täyttävät elämän vallanhimolla, koska 
teemme itsestämme oman herramme ja 
valtiaamme. Olemme elämämme 
keskipisteitä ja arvioimme kaikkea 
omien mielipiteittemme mukaan. Lisäksi 
on vielä turhan puhumisen vaara, jolloin 
sanamme myrkyttävät negatiivisella voi-
mallaan ympäristöämme. Nämä negatii-
viset kohteet ja katumuksen esteet pois-
tetaan Jumalan avulla rukoilemalla 
seuraavasti: 

Herra, minun elämäni Valtias! 
Estä minusta laiskuuden, velttouden, 
vallanhimon ja turhan puhumisen henki. 

Toiseksi pyhän Efraimin rukouk-
sessa siirrytään katumuksen myönteisiin 
tavoitteisiin, joita on myös neljä. Lais-
kuus on energian tuhlausta ja 
näkemyksen rikkonaisuutta. Niinpä lais-
kuuden vastakohtana on Kristuksen 
palauttama eheys ja sielun puhtaus, jol-
loin muistamme arvojen todellisen 
järjestyksen. Eheyden ja sielun puhtau-
den arvoja ovat nöyryys ja siitä seuraava 
kärsivällisyys. Kärsivällisyys on jumalal-
linen hyve, jolla heijastamme kunnioi-
tusta kaikkea kohtaan. Sielun puhtaus, 
nöyryys ja kärsivällisyys johtavat rakkau-
teen, joka on hengellisen ponnistelun 
päämäärä. 

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, 
sielun puhtauden, nöyryyden, 
kärsivällisyyden ja rakkauden henki. 

Kolmantena, mutta ei vähäisimpänä 
rukouksen aiheena pyhällä Efraimilla on 
huomio ylpeyden vaarasta, joka torju-
taan näkemällä omat rikkomuksemme. 
Paastorukous päättyykin näin: 

Oi Kuningas ja Herra. Anna minun 
nähdä minun rikokseni ja anna, etten 
minä veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu 
olet Sinä iankaikkisesti. 
Amen. 

Anneli Pietarinen, kanttori

Pyhän Efraim Syyrialaisen 
paastorukous

Tänä vuonna kajahtaa pääsiäisyön riemu-
laulut Lapin ortodoksisessa seurakunnassa 
Rovaniemen lisäksi Nellimössä.

Pââʹzztemmoʹlidva
Šurr, muu jieʹllam Vääldlaž.

Cõõgg muʹst lääʹšǩesvuõđ, kuddteʹmesvuõđ, 
vääʹldhaal da tuʹššmainstem jiõgg.

Uuʹvd muʹnne, Tuu kääzzkasad, siõl 
puuʹttesvuõđ, jäkktemvuõđ, ǩeâllʹjemvuõđ da 
rääʹǩǩesvuõđ jiõgg.

Oi Koonǥõs da Šurr, uuʹvd muu vueiʹnned 
jiõččan rieʹǩǩään da uuʹvd, što jiõm villjan suudče, 
tõʹl blouslõõvvum leäk Ton âʹǩǩpââjas. Amen.
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Oulun, Kajaanin ja Lapin 
seurakunnat sulautumassa yhteen

Kirkkoherran tervehdys

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. 040 358 3625 
(ma–ti ja to–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

Kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 511 5741

Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 5115 745

Matkapappi Pekka Helakallio
p. 040 5103 077 

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin. 

Vuosilomat:
kirkkoherra Marko Patronen, 18.–24.3.
pappi Tuukka Rantanen, 11.–17.3.
kanttori Juhani Matsi, 26.4.–5.5.
kanttori Helena Matsi, 11.–17.3.

On erittäin todennäköistä, että Suomen ortodoksinen 
kirkollishallitus päättää 9.4.2019 uusien seurakuntien 
perustamisesta. Näin ollen vuoden 2020 alusta kirkos-
samme olisi 21 seurakunnan asemesta seitsemän seura-
kuntaa. 

Meidän Pohjois-Suomen ortodoksien kohdalla tämä 
tarkoittaa, että Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnat 
yhdistyvät. Oulusta tulee keskusseurakunta ja Kajaanis-
ta ja Lapista kappeliseurakuntia. Kukin seurakunta ja 
kappeliseurakunta säilyttää jatkossakin toiminnallisen 
itsenäisyytensä. 

Uudesta seurakunnastamme tulee maantieteellisesti 
lähes puolen Suomen kokoinen, hieman alle 5000 jäse-
nen seurakunta, jonka palveluksessa on viisi pappia ja 
viisi kanttoria sekä yksi tai kaksi kansliatyöntekijää.

Seurakuntia yhdistämällä hallintoyksiköitä vähennetään. Tällöin on huoleh-
dittava, että kattava alueellinen edustus luottamuselimissä toteutuu. Uudessa ra-
kenteessa papit voivat keskittyä lähes yksinomaan perinteisiin papillisiin tehtäviin 
hallintotyön asemesta.

Seurakuntien taloudet yhdistetään. Näin aineellista hyvää tasataan eri aluei-
den kesken. Tällä turvataan, että kirkko voi jatkossakin toimia kaikissa maamme 
kolkissa ja olla kaikkien seurakuntalaistemme ulottuvilla.

Näillä muutoksilla pystytään entistä paremmin kohdentamaan käytettävissä 
olevia aineellisia ja inhimillisiä voimavaroja kirkon perustoimintoihin. Laadukas 
jumalanpalveluselämä, kirkollinen kasvatus eri ikä- ja kieliryhmissä, diakoniatyö, 
kirkkotaiteet sekä ekumeenisten ja yhteiskunnallisten suhteiden vaaliminen ovat 
niitä seurakuntaelämän osa-alueita, joilla pystytään vaikuttamaan myönteisesti 
kirkkomme tulevaisuuteen. 

Tämän muutoksen perimmäinen tarkoitus on turvata elinvoimainen kirkko 
tuleville sukupolville.

Muutos tulee olemaan paikka paikoin epämukava prosessi – näin on aina 
isojen muutosten kanssa. Kaiken uudelleen järjestäminen vaatii työtä ja vaivaa. 

Tulevan seurakunnan kannalta on oleellista, että me työntekijät, luottamus-
henkilöt, vapaaehtoistoimijat ja seurakuntalaiset kykenemme rakentavaan yhteis-
työhön. 

Siunauksen toivotuksin,

kirkkoherra Marko Patronen
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OULU 

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

la  16.2. klo 18 vigilia
su  17.2. klo 10 liturgia
ke  20.2. klo 18 ehtoopalvelus
to  21.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  23.2. klo 18 parastaasis, 
 vainajien muistelupäivä
su  24.2. klo 10 liturgia
ke  27.2. klo 18 ehtoopalvelus
to  28.2. klo 18 ehtoopalvelus
la  2.3. klo18 vigilia
su  3.3. klo 10 liturgia
su  3.3. klo 18 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ma 4.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ti  5.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ke  6.3. klo 18 suuri katumuskanoni
to  7.3. klo 18 suuri katumuskanoni
pe  8.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la  9.3. klo 18 vigilia
su  10.3. klo 10 liturgia
ke  13.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
  lahjojen liturgia
to  14.3. klo 18 ehtoopalvelus
su  17.3. klo 10 liturgia
ke  20.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
 lahjojen liturgia
la  23.2. klo 18 vigilia
su  24.3. klo 10 liturgia
ma 25.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän ilmestys
ke  27.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  28.3. klo ehtoopalvelus
pe  29.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia, metropoliitta Elia
la  30.3. klo 18 vigilia
su  31.3. klo 10 liturgia, hiippakuntapäivät,  
 yhteinen paastolounas
ke  3.4. klo 18 suuri katumuskanoni
to  4.4. klo 18 ehtoopalvelus
la  6.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 yleinen katumuksen sakramentti
su  7.4. klo 10 liturgia
ke  10.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  11.4. klo 18 ehtoopalvelus

la  13.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai, mirhavoitelu 
 katekumeeneille, yhteinen 
 keittolounas ja virpovitsatalkoot, 
 metropoliitta Elia
la  13.4. klo 18 vigilia, 
 virpovitsojen siunaus
su  14.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai,  
 metropoliitta Elia
ke  17.4. klo 9 aamupalvelus
ke  17.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelun   
 sakramentti
to  18.4. klo 10 suuren torstain liturgia,   
 ehtoollisen asettamisen muisto
to  18.4. klo 18 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä
pe  19.4. klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
pe  19.4. klo 18 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauksen muisto
la  20.4. klo 9 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia
la 20.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  20.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su  21.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen

su  21.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus
ma 22.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 lasten pääsiäinen
ke  24.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset
to  25.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus
la  27.4. klo 18 vigilia
su  28.4. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
la  4.5. klo 18 vigilia 
su  5.5. klo 10 liturgia
ke  8.5. klo 18 ehtoopalvelus

Lapsikuoro Oulun joulujuhlassa.
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Koululaisliturgia joulukuussa.
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to  9.5. klo 18 akatistos
la  11.5. klo 18 vigilia
su 12.5. klo 10 liturgia, äitien päivä
ke  15.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  16.5. klo 18 ehtoopalvelus 
la  18.5. klo 18 vigilia
su  19.5. klo 10 liturgia
ke  22.5. klo 18 ehtoopalvelus
to  23.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  25.5. klo 18 vigilia
su  26.5. klo 10 liturgia 
ke  29.5. klo 18 vigilia
to  29.5. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 taivaaseen astuminen, helatorstai
la  1.6. klo 18 vigilia
su  2.6. klo 10 liturgia
ma 3.6. klo 9 liturgia
ti  4.6. klo 9 rukouspalvelus
ke  5.6. klo 9 rukouspalvelus
to  6.6. klo 9 rukouspalvelus
pe  7.6. klo 9 rukouspalvelus
pe  7.6. klo 17 muistopalvelukset 
 edesmenneitten pappien haudoilla   
 (Intiön hautausmaa, kokoontuminen  
 vanhalla kappelilla klo 16.50)
pe  7.6. klo 18 hautausmaapraasniekka   
 Oulujoen hautausmaalla
la  8.6. klo 10.30 ristisaatto ja 
 vedenpyhitys, Rotuaari 
la  8.6. klo 14 katedraalikuoron
  konsertti, Tuiran ev.lut. kirkko 
 (Myllytie 5, Oulu), juontaa toimittaja   
 Risto Nordell 
la  8.6. klo 18 vigilia
su  9.6. klo 10 liturgia, helluntai, 
 katedraalin temppelijuhla
su  9.6. klo 13.30 suuri ehtoopalvelus, 
 polvirukoukset
ma 10.6. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen päivä

MUHOS

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

to  7.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ma 15.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
su  18.5. klo 10 liturgia

KEMI

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

ke  20.2. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  24.2. klo 10 liturgia
su  3.3. klo 13 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ke  6.3. klo 18 suuri katumuskanoni
su  17.3. klo 10 liturgia
ke  20.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
ke  10.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
la  13.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus, 
 virpovitsojen siunaus
su  14.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
to  18.4. klo 18 suuren torstain liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
pe  19.4. klo 9 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä 
pe  19.4. 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
la  20.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  20.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus

su  21.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
ke  24.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus
pe  26.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset
su  12.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ke  15.5. klo 18 ehtoopalvelus
ke  29.5. klo 18 vigilia

Lucia-juhlaa Kemissä 13.12. Kemin Lucia neitoineen.

Kirkkokansaa Oulaisissa.

Lliturgia Oulaisissa 3.2.

Yhteislaulua Kemin seurakuntasalilla.
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to  29.5. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 taivaaseen astuminen, helatorstai
la  22.6. klo 18 vigilia
su  23.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 temppelijuhla

TORNIO

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

to  28.2. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  3.3. klo 10 liturgia
la  20.4. klo 15 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia
su  28.4. klo 10 liturgia
la  25.5. klo 10 liturgia
la  29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 Pietari ja Paavali, temppelijuhla

VIHANTI

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

la  23.2. klo 10 liturgia, 
 vainajien muistelupäivä
ti  5.3. klo 18 suuri katumuskanoni

su  24.3. klo 10 liturgia
ma 15.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
su  12.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 motoristikirkko 

RAAHE

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

la  16.2. klo 10 liturgia
ma 4.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ke  27.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
ti  16.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
su  26.5. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

su  10.2. klo 10 liturgia
pe  19.4. klo 16 aamupalvelus ja ristisaatto,  
 Kristuksen hautauksen muisto

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI SALI
Kirkkotie 1

pe 15.3. klo 16 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

HAUKIPUDAS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TOIMITUSKAPPELI 
Kirkkotie

ti  16.4. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

Lucia-juhlaa Kemissä 13.12.

Katedraalikuoron konsertti Kuusamossa 26.1.

Kanttori Karl-Henrik Wahlfors ja lauluryhmä 
Vihannin tsasounalla. 
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OULUN SEURAKUNTA 

OULUN KATEDRAALIKUORO
Katedraalikuorossa laulaa tällä hetkellä 12 
taitavaa laulajaa, mutta kuoroon otetaan 
mielellään lisää uusia laulajia. Laulajan ei 
tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii 
vähitellen. 
Musiikillisena tavoitteena on laulaa puh-
taasti yhdessä.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 17.00–19.00 
seurakuntasalilla ja keskittyy toiminnassaan 
jumalanpalveluksiin ja erilaisiin toimituksiin. 
Ohjelmistossa on siis luonnollisesti jumalan-
palvelusveisut. Lisäksi katedraalikuoro jär-
jestää vuosittain muutamia konsertteja.
Kaikille laulajille olen valmis antamaan tar-
vittaessa yksityisopetusta.
Ilmoittaudu rohkeasti koelauluun: 
juhani.matsi@ort.fi / 0500 962 700 tai 
044 511 5743.

KIRKKOLAULUPIIRI
Seurakunnan kirkkolaulupiiri keskiviik-
koiltaisin klo 16.30–18.00, jonka jälkeen 
mahdollista osallistua ehtoopalvelukseen. 
Kokoonnumme 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 8.5., 
15.5., 22.5. Katso lisätiedot: 
http://www.oulunortodoksinenseurakunta.
fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-alue-kuorotoi-
minta/

Laulamme pyhiinvaellusmusiikkia, kirkko-
veisuja ja kansanlauluja. Tervetuloa kaikki 
mukaan!
Vetäjänä toimii kanttori Juhani Matsi.

LAPSIKUORO 
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja las-
tenlauluja, toisinaan myös liturgiassa tai 
seurakunnan juhlissa. Lapsia on kuorossa 
tällä hetkellä yhdeksän, ja lisää mahtuu 
mukaan hauskaan joukkoon! 
Lapsikuoroa johtaa kanttori Helena Matsi, 
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi.
 
LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74) klo 10–10.45. Ohjelmassa on ohjattua 
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. 
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja 
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdessä 
vanhempien kanssa.
Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com .

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

MERI-LAPIN LASTENKERHO 
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) klo 16.00–18.00 
keskiviikkoisin niinä päivinä kun kirkossa 
on ehtoopalvelus eli n. joka toinen viikko.
Kerhossa opetellaan kirkkolauluja, kirkko-
käyttäytymistä, askarrellaan ja leikitään. 
Lopuksi pientä purtavaa. Lämpimästi ter-
vetuloa! 
Lisätiedot: kanttori Helena Matsi / 
helena.matsi@ort.fi, 044 5115 748.
 
MERI-LAPIN KIRKKOLAULUYHTYE 
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä kolme nais-
ta, ja mukaan otetaan laulajia lisää, myös 
miehiä. Yhteydenotot kanttori 
Helena Matsi p. 044 511 5748 tai 
helena.matsi@ort.fi.

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

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

OULUN TIISTAISEURA 
kokoontuu tiistaisin klo 17 seurakuntasalil-
la, katso tarkat päivämäärät: www.oosrk.fi 
Lisätietoja, pj. Ahti Pyörnilä, 
ahti.pyornila@saunalahti.fi, 
p. 050 3826 669 .

RAAHEN TIISTAISEURA 
kokoontuu Raahen rukoushuoneella 
(Brahenkatu 2), katso tarkemmat kokoon-
tumisajat www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Lea Kuusirati 
p. 0400 205 942. Escape Room nuortenillassa. Tervetuloa mukaan lauantaisin 16.2., 2.3., 23.3., 27.4. ja 11.5. 

Lasten kirkkokerho on askarrellut tuttuja hahmoja... Liturgia Kuusamo-opistolla tammikuussa.
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HALUATKO OHJAAJAKSI 
LEIREILLE?

Oulun ortodoksinen seurakunta 
hakee lasten ja nuorten leireille 

(päiväleiri ma-pe ma-pe 3.–7.6. sekä 
kripari 7.–13.7.) ohjaajia. Ohjaajan 
tulee olla vähintään 15-vuotias ja 

mielellään kristinoppileirin käynyt. 
Ohjaajalla tulee olla ONL:n 

leirinohjaajakoulutus tai koulutukseen 
tulee osallistua tämän kevään 

aikana. Tietoja koulutuksesta saa 
ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä 

seurakunnasta. Seurakunta maksaa 
ensimmäistä kertaa kurssille 

osallistuvien osallistumismaksun. 
Ohjaajat valitaan ensisijaisesti Oulun 

ortodoksisen seurakunnan alueen 
hakijoista. Lisätietoja: 

oulu@ort.fi / 044 5115 741.
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3. 

mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi 
tai osoitteeseen: Oulun ortodoksinen 
seurakunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. 

Kuoreen merkintä “ohjaaja”.

LASTEN PÄIVÄLEIRI 
KESÄKUUSSA 2019

Oulun ortodoksinen seurakunta 
järjestää päiväleirin alakouluikäisille 

lapsille (7–13v.) ma-pe 3.–7.6. 
seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74).

Päivän aikana leikitään, pelataan 
ja tehdään muuta mukavaa 

yhdessä sekä osallistutaan lyhyisiin 
rukoushetkiin ja opetustuokioihin.

Leiripappina toimii isä 
Tuukka Rantanen ja kanttorina 

Helena Matsi, lisäksi mukana on 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita 

seurakunnan nuoria. 
Leiripäivien aikana osallistujille 

tarjotaan ateria ja välipala.
Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 

25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 

oulu@ort.fi / 044 5115 741.

POSLIINIMAALAUSKERHO SEKÄ 
IKONIMAALAUS
Katso tiedot www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/ 

KIRJALLISUUSPIIRI 
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita keskustelemaan illan kirjasta 
seurakuntasalille, Torikatu 74, Oulu seuraa-
vina päivinä: 
ke  27.2. “Paasto” kirj. Marko Annala 
ke  8.5. “Kirjeitä Athosvuorelta”, 
 kirj. Joosef Hesykasti.
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. 
Kevät 2019
to  21.2. Paasto – miksi ja miten?
to  7.3. Paastonajan jumalanpalvelukset:  
 suuri katumuskanoni. (Katekumeeniksi  
 siunaaminen klo 17.40)
to  21.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys
to  4.4. Kysymysten ja vastausten ilta 
la  13.4. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon 
 liittyville Lasaruksen lauantain 
 liturgiassa
Ortodoksisuus tutuksi -kurssi kokoontuu 
Kemissä joka toinen keskiviikko, katso tar-
kemmat tiedot: www.oosrk.fi/
Jumalanpalveluskalenteri/kemi/ 

TIE TRADITIOON -KURSSI
Kaikille avoin ortodoksista uskoa, teolo-
giaa ja traditiota käsittelevä kurssi, jonka 
kautta voi syventää elämäänsä kirkon yh-
teydessä. Kokoonnumme noin joka toinen 
torstai ehtoopalveluksen jälkeen eli klo 
18.00–20.00. 
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Jo-
hannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882
Kevään 2019 illat:
To  17.1. Ryhdymme käymään läpi pyhän
 Kyrillos Jerusalemilaisen kirjoittamaa  
 “Jerusalemin uskontunnustus” -teosta. 
 Ensimmäistä iltaa varten olisi hyvä
 hankkia kyseinen kirja (sitä voi ostaa
 kansliasta 20 eurolla kpl) ja lukea sitä
  III katekeesiin saakka. Ilman kirjaakin  
 saa toki osallistua.

To  31.1. Uskontunnustus, osa 2 
 (sivut 73-97) 
To  14.2. Uskontunnustus, osa 3 
 (sivut 98-124) 
To  28.2. Uskontunnustus, osa 4 
 (sivut 125-146) 
To  28.3. Uskontunnustus, osa 5 
 (sivut 147-175) 
To  11.4. Uskontunnustus, osa 6 
 (sivut 176-223) 
To  25.4. Uskontunnustus, osa 7 
 (sivut 224-245) 
To  9.5. Uskontunnustus, osa 8 
 (sivut 246-267) 
To  23.5. Uskontunnustus, osa 9 
 (sivut 268-327) 

Tiptap tiptapt tipetipetiptap...

Liturgia Kuusamo-opistolla tammikuussa.
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VAASAN SEURAKUNTA 

Suuri paasto – ”suursiivouksen” kausi

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, 
p. 040 358 3625 
(ma–ti ja to–pe klo 9–14)
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 Nina Jolkkonen-Porander
p. 040 569 8304
nina.jolkkonen-porander@ort.fi

Kanttori Karl-Henrik Wahlfors 
p. 046 570 6720 
(sijaisuus 1.9.–31.12.2018)

Kanslianhoitaja 
Terhi Kokkinen-Youhana
vaasa@ort.fi (töissä ke klo 11–14)

Vaasan kirkon isännöitsijä 
Timo Ilonen
p. 040 555 8827

Kirkkoherran vapaat päivät ovat 
maanantaisin ja tiistaisin.
Kokkolan papin vapaat päivät ovat 
torstaisin ja perjantaisin.
Vaasan kanttorin työpäivät ovat 
torstai–sunnuntai.

Kirkkoherran tervehdys

Mukavaa huomata, että Vaasan seurakuntalaisten määrä on jälleen kasvanut. Viime 
vuonna seurakunta kasvoi 12 jäsenellä. Turun seurakunnan kanssa olemme kirkkokun-
tamme ainoat, jotka ovat plussalla. Isä Pekan ja isä Simon ansioista jumalanpalveluksia 
seurakunnan alueella voi nyt pitää useammin. Kaupungistuminen ja maahanmuuttajat 
ovat tuoneet seurakunnalle uutta voimaa.

Vaasan seurakuntaneuvosto ja valtuusto ovat kirkollishallitukselle antamissaan lau-
sunnoissa päättäneet yksimielisesti tukea hallintouudistusta ja sulautumista Tampereen 
seurakuntaan vuonna 2020. Yhteistyö näiden seurakuntien välillä tulee olemaan tiiviim-
pää ja yhtenäisempää. Esimerkkinä tästä on heinäkuussa Ikaalisissa järjestettävä Tampe-
reen ja Vaasan yhteinen kristinoppileiri. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme tiimi-

työllä palvelemaan seurakuntalaisia paremmin.
Tänä vuonna ovat myös kirkolliskokousvaalit sekä 

neuvoston ja valtuuston edustajien vaalit. Vaalit muis-
tuttavat meille Kirkon demokraattisuudesta. Keskinäi-
nen kunnioitus, lähimmäisen rakastaminen ja jokaisen 
ihmisen mittamaton arvo ovat Kristuksen rakkauden sa-
noman ydintä. Ne kutsuvat meitä yhdessä kehittämään 
Hänen kirkkonsa toimintaa. Toiminnan suunta riippuu 
pitkälti uusista luottamushenkilöistä, joita vaaleilla vali-
taan. Luottamustehtävät ovat hyvä mahdollisuus palvella 
kirkkoa ja seurakuntalaisia.

Kevätkausi on paaston ”suursiivouksen” aikaa. Kirk-
ko muistuttaa meille mielenmuutoksen ja parannuksen 
tärkeyttä. Paasto on katumuksen, rukouksen, anteeksi-
pyytämisen ja anteeksiantamisen aikaa. Ryhtykäämme 
paastoon vastuullisesti, tiedolla ja innolla, päästäksemme 
kohti Pääsiäistä ja Ylösnousemuksen iloa!

Stora fastan – ”storstädningens” tid
Det är angenämt att se att antalet medlemmar har ökat i Vasa församling. Ifjol växte för-
samlingen med tolv medlemmar. Tillsammans med Åbo församling är vår den enda som är på 
plus. Tack vare Fader Pekka och Fader Simo kan gudstjänster hållas oftare inom församlingen. 
Inflyttningen till städerna och migrationen har fört med sig nya krafter till församlingen.

Vasa församlingsråd och församlingsfullmäktige har enhälligt beslutat stöda den 
tilltänkta församlingsreformen och en sammanslagning med Tammerfors församling år 2020.  
Samarbetet mellan våra församlingar kommer framledes att vara tätare och mera samstämmigt. 
Ett exempel på detta är det gemensamma kristendomsläger som ordnas i Ikalis i juli. Till-
sammans är vi starkare och kan genom samarbetet bättre betjäna församlingsmedlemmarna.

I år är det också kyrkomötesval samt val av representanter till rådet och fullmäktige. 
Valet påminner oss om kyrkans demokrati. Ömsesidig respekt, att älska sin nästa och varje 
människas obestridliga värde är kärnan i Kristi kärleksbudskap. De kallar oss att tillsammans 
utveckla hans kyrkas verksamhet. Verksamhetens riktning beror i stor utsträckning på de 
förtroendevalda som väljs. Förtroendeuppdragen utgör en möjlighet att tjäna kyrkan och 
församlingens medlemmar.

Våren är fastans och ”storstädningens” tid. Kyrkan påminner oss om vikten av förändring 
och bättring. Fastan är en ångerns, bönens och förlåtelsens tid. Låt oss inleda fastan ansvars-
fullt med liv och lust så att vi når fram till påsken och glädjen i uppståndelsen!

Andrei Sõtsov

kirkkoherra / kyrkoherde
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
isännöitsijän paikka on avoinna

Ma 4.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri  
 katumuskanoni 
To  7.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri  
 katumuskanoni 
Pe  8.3. klo 18 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen. 
Su  10.3. klo 10 liturgia 
Pe  15.3. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen. 
La  16.3. klo 17 vigilia 
Su  17.3. klo 10 liturgia 
Pe  22.3. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.
La  23.3. ei vigiliaa 
Su  24.3. klo 17 vigilia
Ma 25.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen Marian  
 ilmestys
La  30 klo 17 ehtoopalvelus 
Su  31.3. klo 10 liturgia
To  4.4. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri  
 katumuskanoni 
Pe  5.4. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.
Su  7.4. ei palvelusta
Pe  12.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu
La  13.4. klo 17 vigilia 
Su  14.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai 
To  18.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 ehtoollisen asettamisen muisto
To  18.4. klo 17 suuren perjantain 
 aamupalvelus      
 (12-kärsimysevankeliumia)
Pe  19.4. klo 14 suuren perjantain 
 ehtoopalvelus, ristiltä alasotto
Pe  19.4. klo 17 suuren lauantain   
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  20.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 suuri lauantai
La  20.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su  21.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus  
 ja liturgia, Kristuksen ylösnousemus
Ma 22.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen 
La 27.4. klo 17 ehtoopalvelus
Su 28.4. klo 10 liturgia
To  2.5. klo 17 ehtoopalvelus

Su  5.5. ei palvelusta
Su  12.5. klo 10 liturgia, halvaantuneen   
 sunnuntai, äitienpäivä
To  16.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su  19.5. klo 10 liturgia
To  23.5. klo 17 ehtoopalvelus
La  25.5. klo 17 vigilia
Su  26.5. klo 10 liturgia
Ke  29.5. klo 17 vigilia
To  30.5. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen

KOKKOLA

PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN 
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Aulikki Helakallio, 
p. 040 089 9590

Ke  6.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri  
 katumuskanoni 
Ke  20.3. klo 17 rukouspalvelus
To  21.3 klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.
Ke  10.4. klo 17 rukouspalvelus
Ke  17.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelu, 
 Suuri keskiviikko
Su  21.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus  
 ja liturgia, Kristuksen ylösnousemus
Ti  23.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Su  5.5. klo 10 liturgia
Ke  22.5. klo 17 rukouspalvelus

PIETARSAARI

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

To  7.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri  
 katumuskanoni 
To  14.3. klo 17.00 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.
La  13.4. klo 10 liturgia, 
 Lasaruksen lauantai
To  18.4. klo 10 liturgia, Suuri torstai
Su  19.5. klo 10 liturgia

24.12.2019 aamupalvelus Vaasassa.

25.12.2018 piispallinen liturgia Vaasassa.

2.2. 2019 piispallinen liturgia ja praasniekka 
Kokkolassa.
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

VAASAN SEURAKUNTA 

RAAMATTUPIIRI, KOKKOLA
Kokkolan pyhien Simeonin ja naisprofeetta 
Hannan tsasounassa kokoontuu isä Pekka 
Helakallion pitämä Raamattupiiri. Seuraa-
vat kokoontumiskerrat ovat ke 20.3., 10.4. 
ja 22.5. klo 17.00. Lisätietoja isä Pekalta 
puh. 040 510 3077. 

PALAVA PENSAS, VAASA
Vaasan seurakuntasalilla kokoontuu isä 
Simo Haaviston pitämä ortodoksiapiiri tiis-
taisin klo 18. Ortodoksiapiirissä käsitellään 
erilaisia ortodoksisia teemoja. Lisätietoja 
isä Simolta puh. 040 7070 678.

JEESUKSEN RUKOUS–PALVELUS, 
VAASA
Jeesuksen rukous -palveluspiiri kokoontuu 
joka kuukauden ensimmäisen keskiviikko
 seurakuntasalilla (Koulukatu 45) Jeesus 
rukous-palveluspiirin ajat ovat 6.2., 6.3. 
ja 3.4.2019 klo 18.00.  Lisätietoja i Andrei 
puh. 0400 761 718. Tervetuloa rukoile-
maan!

LEIPOMISKERHO, VAASA 
Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille lapsista 
eläkeläisiin. Kerhossa leivotaan kirkkokah-
veja varten ja jutellaan leipomisen lomassa. 
Leipomaan kokoonnutaan toukokuussa 
perjantaisin klo 16–18, (31.5. ei kerhoa) Lisä-
tietoja kanttori Ninalta puh. 040 739 2149.

PALAVA PENSAS ORTODOKSIAPIIRI 
SEINÄJOELLA
Seinäjoen Jumalanäidin suojeluksen tsa-
sounassa kokoontuu kerran kuussa or-
todoksiapiiri. Kevään kokoontumiskerrat 
ovat 11.3., 15.4. ja 13.5. klo 18.00. Lisätieto-
ja isä Simolta puh. 040 7070 678.

VAASAN KIRKON SIIVOUSTALKOOT 
Vaasan Pyhän Nikolaoksen kirkon siivous-
talkoot järjestetään ma 8.4. klo 17.00. Lisä-
tiedot Keijolta puh. 050 356 6883.

VIRPOVITSATALKOOT, VAASA
Virpovitsatalkoot ja pääsiäisaiheista askar-
telua lasten kanssa 13.4. klo 15.00. Lisätie-
toja kanttori Ninalta puh. 040 739 2149.

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN 
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Markus Happo 
puh. 045 35 42 648

Ke  6.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen suuri  
 katumuskanoni 
Ke  10.4. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen. 
Ke  24.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
Su  26.5. klo 10 liturgia 

SEINÄJOKI

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

To  7.3. klo 18 maalikkopalvelus
Ke  20.3. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.
To  4.4. klo 18 maallikkopalvelus
Su  7.4. klo 10 liturgia
To  25.4. klo 18 maalikkopalvelus
Su  28.4. klo 10 maalikkopalvelus
To  9.5. klo 18 maalikkopalvelus
To  23.5. 18 maalikkopalvelus

KAUHAJOKI

EVLUT SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRAN VIRASTO
Kyntäjäntie 1

Ke  13.3. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.

LAPPAJÄRVI

LAPPAJÄRVEN EVLUT KIRKKO
Fellmannintie, 62600 Lappajärvi

La  18.5. klo 10 liturgia

ÄHTÄRI
 
EVLUT KIRKKOHERRANVIRASTO,
Keskuskuja 3, 63700 Ähtäri

Ke  3.4. klo 17 EPL. Mahdollisuus 
 katumuksen sakramenttiin 
 klo 16 alkaen.

NÄRPIÖ

NÄRPES FÖRSAMLINGSHEM
Kyrktåget 2, 64200 Närpes

Su 24.3. klo 10 liturgia

Nunna Elisabetin seminaari Jeesus rukouk-
sesta, Vaasa 6.2.2019

9.12.2018 piispallinen liturgia Vaasassa ja met-
ropoliitan syntymäpäivä.
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HAE OHJAAJAKSI TAMPEREEN 
& VAASAN ORTODOKSISTEN 
SEURAKUNTIEN YHTEISELLE 
KRISTINOPPILEIRILLE 2019 

Leiri järjestetään 29.7.–5.8.2019. 
Täytä sähköinen hakulomake 

osoitteessa: 
https://goo.gl/forms/
GYso2vxzynXFezAW2 

Haku ohjaajaksi alkaa 15.2. ja 
päättyy 3.3.2019. 
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Kantorn i Karleby 

En vacker sommardag 2018. Telefonen 
ringer. Det är kyrkoherden i Vasa 
ortodoxa församling,fader Andrej som 
ringer:"Skulle du vara intresserad av 
kantorsvikariatet i Karleby?" Ensådan 
fråga ställs inte alltför ofta åt en nästan 
60-årig gubbe, speciellt inte i dessa 
åldersdiskrimineringens tider.Dessutom 
ställs frågan i en situation då jag upplever 
att framtiden ter sig diffus. -Jag har jobbat 
flera år som sångpedagog och studerat 
ortodox kyrkomusik i Joensuu. Sanningen 
att säga tvivlar jag även på min sociala 
kompetens inför de krav som arbetet 
medför. 

Tankarna irrar sig 37 år tillbaka i 
tiden. Då jobbade jag som skådespelare 
på stadsteatern i Karleby. Det var en 
turbulent tidsperiod med många 
motsättningar, men onekligen en 
yrkesmässigt viktig fas i min utveckling 
som artist. Är jag verkligen redo för en 
ytterligare match i Mellersta Österbotten. 
Efter en funderare besluter jag att ta an 
mig utmaningen. 

I skrivande stund har fem månader 
bakom mig som vikarierande kantor och 
mitt kontrakt har förlängts till slutet av 
2019. Jag har pendlat i nästan ett halvt år 
mellan Joensuu och Karleby. Det har 
kännts tufft ibland, måste jag medge. Det 
positiva mottagandet väger dock 
mångfaldigt tyngre i vågskålen. Jag har 
kunnat räkna med det fulla stödet från 
både kyrkoherden och min närmaste 
arbetskamrat fader Pekka Helakallio. 

Tiden som "Kantorn i Kokkola" har 
gett mig mycket. Jag är nu flera 
upplevelser rikare. En pilgrimsresa till 
Estland, långa resor i regionen med fader 
Pekka, både norrut och söderut. Fader 
Pekka, en erfaren andens man, är 
verkligen en tillgång i församlingen och 
vår personkemi fungerar väl. 

Vad vore kantorns vardag och fest 
utan mina kära sångare i kyrkan? Vi är en 
mycket liten grupp och jag beundrar de 
trofasta sångarnar ödmjukhet och 
engagemang. Då jag skriver detta sår vår 
årliga tempelhögtid inför dörren. En 
utmaning för både kantorn och kören. 

Fastetiden och festernas fest, påsken, 
närmar sig. Uppståndelsens högtid nalkas 
så småningom. Jag riktar mitt uppriktiga 
tack till alla församlingsmedlemmar för 
det positiva mottagandet. Det känns som 
om den förlorade sonen kommit hem. Jag 
fylls av ro och tacksamhet. 

Karl-Henrik Wahlfors

Kiitämme sydämellisesti 
Andrei, kanttori Nina ja 

vahtimestari Keijoa 
06.01.2019 Vaasan ortodoksisella 

hautausmaalla 
toimitetusta siunaustilaisuudesta. 
Litania veljen Valerin puolesta oli 
läsnä olleiden omaisten mielestä 
hyvin hoidettu. Meille jäi hyvä 
mieli Valerin saadessa paikan 

vanhempien vierestä.

Ystävällisin terveisin
Maria, Tuija ja Mikko3.2.2019 liturgia 

Närpiössä.

Rukouspalvelus 
kristittyjen yk-
seyden puolesta 
17.1.2019.
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VAASAN SEURAKUNTA 

Isä Pekan elämän tärkeä virstanpylväs

Filantropia

SUUREN PAASTON KERÄYS 4.3.–21.4.2019
Tili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 12616
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Rakenna  
lapsen  

huomista,  
tue äidin  

toimeentuloa

Isä Pekka vihittiin papiksi yli neljäkym-
mentä vuotta sitten. Arkkipiispa Paavali 
vihki isä Pekan papiksi 15.5.1978 Outo-
kummussa.

 Isä Pekka edesauttoi peräti 18 entistä 
oppilastaan valitsemaan kirkollisen uran 
toimiessaan Taipaleen ja Helsingin orto-
doksisissa seurakunnissa ja Ortodoksisen 
nuorten liiton leiriohjaajana ja kristinopp-
pileirien johtajana 70–80-luvulla. Tällainen 
lienee ainutlaatuista kirkkokunnassamme.

 Isä Pekan kirkollinen ura alkoi arkki-
piispa Hermannin sauvapoikana v. 1958 
ja jatkui pappisseminaarin kautta edellä 
mainittuihin seurakuntiin ja Ortodoksi-
sen nuorten liittoon. Isä Pekka kehitti 
yhdessä isä Johanneksen ja isä Riston 
kanssa nykyisin käytössä olevan kris-
tinopinleirin systeemin, joka toimii vielä 
tänäkin päivänä. Kristinopinleirin uran-
uurtajana hän itse on ehtinyt pitää yli 50 
leiriä!

 Isä Pekka on paljon nähnyt ja koke-
nut ja luonteeltaan valoisa ihminen. Kii-
tos esipaimenille korkeasti pyhitetyille 
Leolle ja Ambrosiukselle, hän saa nytkin 
palvella seurakuntamme hyväksi Pohjan-
maalla toista vuotta. Isä Pekka on kiitolli-
nen palvelustehtävästään Kokkolassa.

 - Toinen vuosi on mennyt hyvin. Jos 
Jumala suo, menemme eteenpäin ja 
pidämme mielessämme, että aina tulee 
meitä paremmat ihmiset, kunhan vain 
Kristus on keskellämme. Tämä on vilpi-
töntä uskoa ja myös totta, sillä ilman 
ylhäältä johdettua hommaa me emme ole 
mitään emmekä yksin jaksa, kiteyttää isä 
Pekka.

 Isä Pekan viime saarnasta minulle 
jäivät mieleen asiat:

- Annetaan toisillemme tilaa hengit-
tää ja ollaan puutteinemmekin ylpeitä 
siitä, että yhdessä palvelemme ja raken-
namme rakasta kirkkoamme. Ollaan 

rehellisiä ja ylpeitä siitä, että kirkkomme 
elää ja toimii. Kaikella on tarkoitus, kun 
pidämme Luojaamme ylimpänä ohjaaja-
namme. Ei ole niin pahaa tilannetta, ettei 
ylitse pääsisi. Aina Luoja avaa ikkunan. 
Kaikki toimii, tapahtuupa mitä tahansa. 

 Kiitos Sinulle veljeni Pekka Jumalan 
ja läheisten palvelemisesta! Isä Pekka, 
monia armorikkaita vuosia!

 
Vaasan seurakunnan puolesta isä Andrei
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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!

SALMI-SÄÄTIÖN JULKAISUJA

Ainutlaatuinen ja 
kattava teos Salmin 
pitäjähistoriasta 
kuvin ja sanoin

Laatokan salmilaisten 
sykähdyttävä 
selviytymistarina 
sodanjälkeisessä 
Suomessa

60,-

70,-

Nyt teokset yhteishintaan!
Lisätiedot ja tilaukset: 
Mauri Sulku, puh. 0500 554 410,
mauri.sulku@luukku.com, www.salmi-saatio.fi 
Hintoihin sisältyy postituskulut.

120,-

Pääsiäisyö 
radiossa, televisiossa ja kirkon sivuilla

ks. sivu 11
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Kiinnostaako ortodoksisen 
teologian opiskelu?
Ortodoksisen teologian opintoihin voi 
hakea kevään yhteishaussa. Hakuaika 
alkaa 20.3. ja päättyy 3.4.2019. Hakemi-
nen tapahtuu sähköisesti osoitteessa 
https://opintopolku.fi.

Yliopistojen uudessa valintamenette-
lyssä korostetaan todistusvalinnan merki-
tystä. Opiskeluoikeuden voi silti edelleen 
saada myös valintakokeen kautta.

Aiemmin teologian opinnoista kiin-
nostuneet ovat osallistuneet valintakokee-
seen, johon on valmistauduttu lukemalla 
valintakoekirja. Kokeeseen on sisältynyt 
myös aineistokoe.

Tästä keväästä alkaen valintakoe on 
aineistokoe, joka ei edellytä pitkää valmis-
tautumisaikaa. Koe perustuu valintakoeti-
laisuudessa jaettavaan suomen- ja englan-
ninkieliseen aineistoon. Opetusalan 
suuntautumisvaihtoehtoon hakevat, 

aineistokokeessa riittävän pistemäärän 
saavuttavat hakijat kutsutaan silti erikseen 
soveltuvuuskokeeseen aiempien vuosien 
tapaan. Kirkkomusiikin suuntautumis-
vaihtoehtoon hakevat niin ikään aineisto-
kokeesta riittävän pistemäärän saaneet 
hakijat kutsutaan puolestaan erilliseen 
musiikkikokeeseen.

Kaikissa Itä-Suomen yliopiston teolo-
gian hakukohteissa on sama aineistokoe, 
ja yksi koesuoritus otetaan huomioon 
kaikissa niissä teologian hakukohteissa, 
joihin hakija on hakenut.

Uutta on myös se, että keväästä 2019 
lähtien ortodoksisen teologian haku 
toteutetaan vain joka toinen vuosi. 
Keväällä 2020 ei siis ole opiskelijavalin-
taa ortodoksisen teologian kandidaatti- 
ja maisterihakuihin. Sen sijaan maisteri-
haku toteutuu myös vuonna 2020.

Hakukohteet kevään 
yhteishaussa
TEOLOGIAN KANDIDAATTI JA 
MAISTERI (3+2 VUOTTA)
Ortodoksisen teologian koulutusohjel-
massa on kolme suuntautumisvaihto-
ehtoa: teologin, opetusalan tai kirkko-
musiikin suuntautumisvaihtoehto.
•  Teologin suuntautumisvaihtoehto 

mahdollistaa sijoittumisen teolo-
gista asiantuntemusta vaativiin 
tehtäviin. Esimerkiksi ortodok-
sisen papin toimeen vaaditaan 
tutkinto tästä suuntautumisvaih-
toehdosta. Opiskelu painottuu 
kieliin ja teologisiin aineisiin. 
Pääaineena voi olla eksegetiikka, 
kirkkohistoria, käytännöllinen teo-
logia, systemaattinen teologia ja 
patristiikka tai uskontotiede. 

•  Opetusalan suuntautumisvaih-
toehto antaa kelpoisuuden or-
todoksisen uskonnon ja yhden 
muun aineen opettajan työhön 
perusasteella ja lukiossa sekä 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
aikuiskoulutuksessa. Opinnoissa 
suoritetaan teologisten aineiden 
ohella opettajan pedagogiset 
opinnot. 

•  Kirkkomusiikin suuntautumis-
vaihtoehto antaa pätevyyden 
ortodoksisen kanttorin tehtävään. 
Musiikin ja teologian opintojen 
lisäksi opintoihin kuuluu myös va-
paavalintaisia opintoja. Opiskelijat 
harjaantuvat tehtäviinsä seminaa-
rin jumalanpalveluksissa.

MAISTERIHAKU (2 VUOTTA)
Teologian suuntautumisvaihtoehdon 
maisterihaku on suunnattu niille, joilla 
on jo suoritettuna alempi tai ylempi 
yliopistotutkinto sekä ortodoksisen 
teologian perus- ja aineopinnot (60 
op). Maisterihaussa voi hakea teologin 
tai kirkkomusiikin suuntautumisvaih-
toehtoihin.


