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Esipaimenen sana 

Kesä koittaa ja sitä myötä koko Suomi siirtyy ulos 
maalle, aurinkoon ja rannalle. Mutta kirkko on sii-
nä missä on. Tämä kuvaa melko hyvin oman kirk-
komme näkyä tässä maailmassa: vaikka olosuhteet 

ja maailma muuttuu, kirkko on ja pysyy. 
Juuri tässä onkin meidän kirkkomme vahvuus. Emme juokse 

trendien perässä eikä kirkko vaihda väriä olosuhteiden  pakos-
ta. Toisen kansankirkkomme parissa käydään säännöllisin vä-
liajoin keskustelua jumalanpalvelusuudistuksesta ja sen tarpeelli-
suudesta. Eräässä keskustelussa ihmeteltiin miksi ortodoksit eivät 
napise omasta liturgiastaan eivätkä siitä, kuinka muuttumaton ja 
aina samanlainen se on. 

Kuinka selittää ihmiselle miten ylevä ja juhlallinen liturgia ja 
kuinka se meissä vaikuttaa? Liturgiaa ymmärtääksemme meidän 
olisi  tarkasteltava sitä ikään kuin sisältäpäin ja tultava osallisik-
si liturgian pyhittävistä voimista. Liturgia ja Herran pyhä ehtool-
linen avaa meidät näkemään tämän maailman ja kohtaamaan sen 
sekä toisen toisemme uudella tavalla. Nikolaj Gogol pukee tämän 
sanoiksi seuraavasti:

”Siksi sen, joka tahtoo kehittyä ja tulla paremmaksi, on hyvä 
osallistua mahdollisimman useasti jumalalliseen liturgiaan ja 
kuunnella sitä tarkkaavasti. Se vaikuttaa mieltä ylentävästi ja muo-
vaa ihmistä hänen huomaamattaan”. (Nikolaj Gogol: Ajatuksia 
jumalallisesta liturgiasta)

Ilman liturgiaa ei ole kirkkoa. Liturgia on ikään kuin näky-
mätön ja vahva side, joka liittää  meidät kaikki  niin maailman-
laajuiseen kirkkoon kuin omaan yhteisöömme  sekä Kristukseen. 
Liturgia on ajaton ja aina yhtä ajankohtainen. Liturgiassa ei ole 
parasta ennen -päiväystä. Siksi me emme napise emmekä halua 
muuttaa liturgian sisältöä. 

Tämän kaiken haluan sanoa teille rakkaat seurakuntiemme 
jäsenet koska haluan kehottaa teitä tulemaan liturgiaan ja osallis-
tumaan ehtoollisesta. Ja vaikka olisi mennyt pitkäkin aika viime 
kerrasta se ei haittaa. Onko kesä tai talvi, ovatko elämän haasteet 
olleet helppoja tai raskaita, kirkko on ja pysyy. Kesän liturgiat ja 
praasniekat odottavat  sinua, olet sydämellisesti tervetullut!

Sommaren kommer och hela Finland går ut på landet, till solen 
och stranden. Men kyrkan är där den är. Detta är en bra illustration 
av vår kyrkans vision i denna värld: även om omständigheterna 
och världen runtomkring oss förändras, är kyrkan där som den är. 
Och detta är dess styrka. Vi följer inte trenderna, inte heller  byter 
kyrkan färg på grund av omständigheterna. 

Det finns en viss återkommande   diskussion om behovet 
av att reformera gudstjänster   i vår andra nationella kyrka.  I 
en konversation undrade någon varför de ortodoxa inte klagar 
om sin liturgi och om hur oföränderlig den är. Hur kan man 
förklara åt någon hur ädel och högtidlig liturgin är och hur den 
påverkar oss? För att förstå liturgin måste vi se på det från insidan 
och ta del av liturgins heliggörande krafter. Genom liturgin ser vi 
världen och varandra på ett nytt sätt.  

Nikolaj Gogol uttrycker det så här: “Därför är för den som 
vill utvecklas och blir bättre, bra att delta i så många gudomliga 
liturgier som möjligt och lyssna  noggrant på texterna. Det påverkar 
upplyftande på sinnet och formar människan utan att han märker 
det “.  (Nikolaj Gogol: Tankar om gudomliga liturgin) 

Utan liturgi finns ingen kyrka. Liturgi är som ett osynligt och 
starkt band som förbinder oss alla i en global kyrka såväl som 
i vår egen gemenskap och förenar oss med Kristus.  Liturgin är 
tidlös och alltid lika aktuell.  Liturgin har inte något bäst före 
-datum. Det är därför vi inte vill förändra liturgins innehåll.

Av allt detta jag har sagt vill jag uppmana dig att komma till 
liturgin och delta i nattvarden. Även om det var  länge sedan du 
var i kyrkan, gör det ingenting. Var det sommar eller vinter, hur 
det än har det gått i livet, kyrkan är och förblir. Liturgin och olika 
sommarens prasniek väntar på dig, du är varmt välkommen!

Metropoliitta Elia
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Pyhittäjä Johannes Valamolaisen tropari 
(4. sävelmä)

Nuoruudestasi asti sinä, pyhittäjäisämme Johannes, kuljit paastokilvoituksen kapeaa tietä./ 
Enkelielämään vihkiytyneenä omistauduit rukouskilvoitukseen./ 

Kristuksen palvelijana seurasit Häntä ristiäsi kantaen./ 
Hyvän kilvoituksen kilvoitelleena sinulla on uskallus Herran edessä.// 

Rukoile Häneltä armahdusta sieluillemme.

4  •  PAIMEN-SANOMAT



 

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcc

bcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcbcc

Kirkkomme viettää kesällä kahden uuden 
pyhän juhlaa. Valamon Kristuksen kirkas-
tumisen luostarissa kilvoitelleen pyhittäjä 
Johannes Valamolaisen (muistopäivä 5.6.) 
pyhien joukkoon liittämisen juhlaa viete-
tään Valamon luostarissa 31.5–1.6. Joen-
suun ortodoksisen seurakuntaan kuulu-
vassa Sonkajanrannassa vietetään 
12.–13.7. Sonkajanrannassa, Ilomantsissa 
sekä silloisessa Kuopion läänissä vaikutta-
neen pyhän marttyyrin ja tunnustajan 
Johannes Sonkajanrantalaisen (muisto-
päivä 8.3.) juhlaa.

Pyhäksi tunnustaminen on ulkoisten 
kirkollisten toimitusten lisäksi jo ole-
massa olevan pyhyyden tunnistamista, 
tunnustamista ja julistamista. Pyhäksi 
tunnustettavat ovat olleet pyhiä vähin-
täänkin kuolemastaan saakka. Tässä mie-
lessä juhla ei siis lisää mitään heidän 
pyhyyteensä, vaikka juhlalla onkin oma 
tärkeä osansa pyhäksi tunnustamisessa. 
Mikä sitten on näiden juhlien merkitys? 
Entä mitä sen aikana tapahtuu?

Pyhäksi tunnustaminen on 
palvelusten sarja
Pyhien joukkoon liittämisen kirkolliset 
toimitukset muodostuvat useista erilaista 
palveluksista. Palvelusten sarja huipentuu 
hetkeen, jolloin aletaan ensimmäistä ker-
taa liturgisesti anoa pyhäksi tunnustetun 
pyhän esirukouksia. Juhlaan liittyy kirk-
komme perinteen mukaisesti eukaristia 
eli ehtoollinen, jossa uskovat osallistuvat 
Jumalan valtakunnan aterialle enkelien ja 
pyhien yhteydessä.

Keskeisimmät palvelukset ovat 
pyhäksi tunnustamista edeltävä viimeinen 

vainajan muistopalvelus eli panihida, 
kanonisointia edeltävä vedenpyhitys ja 
reliikkien voitelu ‒ jos pyhäinjäännökset 
on nostettu esiin ‒ sekä juhlavigilia ja 
-liturgia. Juhlaan voi liittyä myös muita 
palveluksia kuten rukouspalvelus eli 
moleben ja akatistospalvelus pyhälle. 
Kaikkia näitä toimituksia on jo edeltänyt 
virallinen patriarkaatin vahvistus pyhäksi 
tunnustamisesta.

Kirkollisen perinteen mukaan 
pyhäinjäännösten esiin nostaminen voi 
tapahtua ennen pyhien joukkoon liittä-
misen juhlaa tai vasta sen jälkeen. 
Molempien Johannesten kohdalla mah-
dollinen reliikkien esiin nostaminen siir-
tyy myöhempään aikaan.

Uuden pyhän malli-ikonit 
kutsuvat ikonimaalareita 
työhön
Pyhien joukkoon liittämisen palvelukset 
käynnistyvät viimeisellä muistopalve-
luksella. Tämän panihidan rukouksissa 
muistellaan samalla kaikkia niitä ihmi-
siä, jotka ovat vaikuttaneet pyhän elä-
mään, kuten vanhempia, sukulaisia, 
ystäviä, hengellisiä ohjaajia ja esipai-
menia.

Muistopalvelusta seuraa juhlavigilia, 
jossa tuodaan ensi kertaa esiin pyhästä 
maalattu ikoni (ja reliikit, mikäli ne on 
nostettu esiin). Ikoni sijoitetaan palveluk-
sen aikana kirkon keskelle.

Seuraavan aamun juhlaliturgiassa 
luetaan Pyhän Synodin laatima kanoni-
sointiasiakirja ja pyhitetään pyhien jouk-
koon liitettävän ikoni. Tästä päivästä 
alkaa myös uusien pyhien ikonien sijoit-

taminen kirkkoihin ja koteihin. Pyhien 
joukkoon liittämisen juhla onkin ikoni-
maalareille erityinen kutsu laatia uusien 
pyhien ikoneja juhlaa varten maalattujen 
malli-ikoneiden pohjalta.

Liturgian opetuspuheessa arkki-
piispa kertoo pyhän elämästä. Liturgi-
assa luetaan lisäksi pyhän elämäkerta. 
Tämän jälkeen kirkkokansa polvistuu ja 
pyhälle laadittu rukous luetaan ensi ker-
taa. Liturgian loppusiunauksessa maini-
taan myös uuden pyhän nimi.

Loppusiunauksen jälkeen kirkko-
kansa käy kunnioittamassa pyhän ikonia, 
joka jää esille kirkkokansan kunnioitet-
tavaksi seuraavaan päivään saakka. 
Pyhän haudalle voi käydä myös viemässä 
kukkia. Näin myös reliikit ovat uskovien 
kunnioitettavina jo ennen niiden esiin 
nostamista. Pyhittäjä Johanneksen hauta 
sijaitsee Valamon luostarin hautaus-
maalla ja marttyyri ja tunnustaja Johan-
neksen hauta Ilomantsin Kokonniemen 
hautausmaalla.

Näiden palvelusten jälkeen kirkko 
alkaa anoa palveluksissaan uusien 
pyhiensä esirukouksia.

Pyhien joukkoon liittäminen on 
ulkoisten juhlatoimitusten lisäksi aina 
myös ikuisuuden juhlaa, sillä kirkon 
perinteen mukaan pyhät ovat saavutta-
neet ikuisen elämän Jumalan luona ja 
tulleet uskovien taivaallisiksi esirukoili-
joiksi. Jokainen voi osallistua tähän juh-
laan esimerkiksi tekemällä pyhiinvael-
luksen tai rukoilemalla pyhän ikonin 
edessä. 

Pastori Marko Mäkinen

Pyhien juhlaa, ikuisuuden juhlaa
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Kutsu pyhyyteen
Kesäkuun alussa Suomen ortodoksinen kirkko juhlii ensimmäistä kertaa 
pyhittäjä Johannes Valamolaista, joka tuli kuuluksi hengellisen ohjauksensa 
kautta. Vihdoin Suomi saa juhlia kirkkonsa autonomian aikana julistettuja 
uusia pyhiä: pyhän Johannes Ilomantsilaisen (Karhapään) juhlallisuuksia 
saamme vielä jonkin aikaa odottaa.

Tämä on meille tärkeä muistutus siitä, että pyhyyden tavoittelu ei ole vain 
menneisyyteen kuuluva asia. Joskus Suomessa voi nähdä tietynlaisen kristin-
uskon institutionalisoitumisen harmilliset seuraukset: kristinusko rajoittuu 
siihen, että kannamme ristiä kaulassa, kenties luemme lyhyet iltarukoukset, 
käymme sunnuntaisin kirkossa ja vastaamme kysyttäessä olevamme ortodok-
seja. Kun luemme pyhien isien kirjoituksia, ajattelemme usein, että heidän 
kuvaamansa kilvoitus kuuluu johonkin menneeseen aikaan. Sen sijaan ku-
vittelemme, että nykyään tiede on opettanut meitä olemaan paastoamatta ja 
valvomatta isien mallin mukaan, seuraamaan omia halujamme ja tahtoam-
me. Haluamme muistuttaa muuta maailmaa, olla mahdollisimman sujuvasti 
joukkoon sulautuvia, pitää ortodoksisuuden lisäelementtinä, jonka mainit-
semme muulle maailmalle vain silloin, kun siitä on meille jotain hyötyä.

Molemmat pyhät Johannekset välittävät meille toisenlaisen viestin. Pyhä 
Johannes Ilomantsilainen puolusti ortodoksista uskoa, kun ympäröivä kansa 
ei siitä pitänyt: lopulta hän sai antaa henkensä Kristuksen takia. Pyhittäjä Jo-
hannes Valamolainen uhrasi itsensä täysin luostarielämälle ja ihmisten hen-
gelliselle ohjaukselle. Kilvoituksissaan he seurasivat menneiden aikojen pyhiä 
eivätkä lannistuneet kokemastaan vastustuksesta.

Samanlainen kutsu pyhyyteen on esitetty jokaiselle ortodoksikristitylle 
riippumatta siitä, millainen hänen elämäntilanteensa on. Tämä tarkoittaa 
samalla sitä, että jos todellisesti haluamme pyrkiä pyhyyteen, auttaa Juma-
la armonsa kautta jokaista meistä tässä prosessissa. Monessa jumalanpalve-
luksessa toistamme useita kertoja rukouksen ”antakaamme itsemme, toinen 
toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun”. Se, että todelli-
sesti antaudumme Kristuksen ohjattavaksi, tarkoittaa myös järkähtämätöntä 
luottamusta Hänen tarjoamaansa suojaan tämän maailman kiusausten me-
rellä. Se tarkoittaa sitä, että rukous läpäisee koko elämämme, olimme sitten 
töissä, perheen kesken, kirkossa tai omassa rauhassa. Se tarkoittaa sitä, että 
kohtaamme jokaisen ihmisen Jumalan kuvana. Se tarkoittaa sitä, että kaikessa 
uhraudumme kanssaihmistemme puolesta ja koko olemuksellamme rakas-
tamme palavasti Kristusta. Miten muuten voisimme sanoa antavamme koko 
elämämme Hänen haltuunsa?

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Stor är Gud i sina heliga!
Det finns tusentals människor som kyrkan känner 
som heliga. Bland de heliga finns det människor från 
Gamla Förbundets period till våra dagar. Varje helig 
har personlig historia, det finns många munkar och 
nunnor, men även rövare bland de heliga. De heliga 
kan delas i olika grupper, till exempel martyrer, 
upplysare, apostlar, dåre osv. Folket säger också, att 
någon helgon hjälper i vissa fall och problem. Alla 
heliga äro jämlika, förebilder till oss och de som ber 
Gud hela tiden i himmelen och deras förböner ber vi. 
Undantag i jämlikhet är Godsmoder, eviga Jungfru 
Maria, hon är Allraheligaste, mest välsignade, 
Himmelens Drottning.

Människan är kallad att bli helig, var och en av oss 
har denna möjlighet i sitt liv. Att bli helig är Helige 
Andes verk i oss, Hans gåva, väg tillbaka till Gud 
Fader och i den ursprunglig situation av människan i 
skapelse. De heliga har hamnat sig fram i paradiset 
och redan under sitt liv har de hjälpt de andra på 
samma väg.

Kyrkan erkänner de heliga ur sina liv, verk, tal, 
undervisning då de ännu lev i världen och ur de olika 
och möjliga underverk efter deras död. Det må hända, 
att tillkommande helgon har uppenbarat sig, det finns 
väl doft eller även blommor mitt på vinter hos hennes 
grav, människor har fått svaret i sina böner ur denne 
person osv. Process att erkänna någon officiellt helig, 
kanonisering, tar många år. Under process biskopar 
med mera forskar livet av den kommande helgon.

Varje helgon har ikon, kyrkliga verser och 
minnesdag av sig, minnesdag är nämnd i kalender. 
Var och en av oss har personlig skyddshelgon, vi har 
fått vårt namn efter henne och namnsdag är ju viktig 
fest för en ortodox. Det är betydelsefull, att skaffa sig 
ikon av sin skyddshelgon och lära sig biografi av 
denna helgon. Skyddshelgons förböner äro mycket 
viktiga för oss, hennes liv är förebild för oss och på 
hennes minnesdag firar vi vår namnsdag.

Finska ortodoxa kyrkan har sina egna, lokala, 
heliga, de Upplysare av Karelen som nämnas vid varje 
slutvälsignelse. Under detta år får vi också två nya egna 
heliga, Johannes av Sonkajanranta, lärare som dog som 
martyr och Johannes av Valam, schemaigumenon. De 
båda lev under 1900-talet och äro de första heliga som 
autonom finska ortodoxa kyrkan kanoniserar. 

För våra heligas förböners skull, Herre Jesus 
Kristus, Guds Son, förbarma Dig över oss!

Fader Simo Haavisto
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Kirkkoliput kylän raitilla

Vedenpyhitys Neiden-joen (Suomen puolella 
Näätämöjoki) rannassa Norjan puolella vuonna 
2016.

Vuonna 2020 kirkossa vietetään ristisaattojen teemavuotta.

Ristisaattoperinne on säilynyt kirkos-
samme eri puolilla Suomea. Kirkkojen ja 
tsasounien nimikköpyhien vuosipäivänä 
juhlittavan praasniekan yhteydessä kier-
retään ristisaatossa vähintäänkin kirkon 
ympäri, toisinaan pidemmälle kylä- tai 
kaupunkiyhteisön pariin.

Useamman päivän pituiset ristisaatot 
ovat harvinaisempia, mutta niitäkin jakse-
taan yhä järjestää. Hiihto-, vene- tai pyörä-
ristisaatto antaa mahdollisuuden keskittyä 
hiljaiseen rukoukseen matkan edetessä. 
Taukopaikoilla toimitetaan jumalanpalve-
luksia ja ravitaan ruumista eväillä.

Oulun hiippakunnan alueella järjes-
tettävä pyhän Trifonin vaellus kokoaa 
vuosittain väkeä eri seurakunnista pohjoi-
sen Suomen pyhiinvaellukselle. Jumalan-

palvelukset kolttasaamelaisten alueella 
kertovat hienolla tavalla eri puolilla Suo-
mea asuvien ortodoksien kirkollisesta 
yhteydestä.

”On tärkeää kokoontua yhteen juuri 
kolttien omalle maalle ja osoittaa, ettei 
heitä ole unohdettu. On kuitenkin hyvä 
ymmärtää, että olemme vain vierailulla 
heidän alueellaan emmekä tuo sinne 
omia tapojamme vaan herkällä korvalla 
kuuntelemme heitä. Pyhiinvaellukset ovat 
mielestäni sellaista toimintaa, joka tukee 

kolttakansaa ja jonka kautta voimme 
osoittaa kunnioitusta ja arvostusta heitä 
kohtaan.” Oulun metropoliitta Elia sanoo.

Rovasti Vesa Takala Koverosta omaa 
pitkän kokemuksen ristisaattojen järjestä-
misessä. Hän on ollut suurena apuna kir-
kossa valmisteilla olevan Ristisaatto 2020 
-teemavuoden taustatyössä.

”Tavallisessa ristisaatossa, joka eroaa 
vaelluksesta, toimitetaan jatkuvasti 
rukouspalveluksia. Se ei onnistu hiihtäen 
eikä pyöräillen, koska liikutaan pitkässä 
jonossa eikä perässä kulkija kuule mitä 
edessä lauletaan. Hiihto- ja pyöräristisaa-
tot ovat mitä parhain tapa Jeesuksen 
rukouksen opettelemiseen.”

Pidempiä vaellusristisaattoja suunnit-
televan tulee ottaa huomioon monia  
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käytännön asioita, kuten ruokahuolto, 
majapaikat, ensiapu, turvallisuus, vas-
tuunjako ja tiedotus. Jokaisella vaeltajalla 
on oltava oma vakuutus ja liikkeellä 
ollaan omalla vastuulla. Jumalanpalvelus-
ten toimittaminen sujuu vaellusporukalta 
yhteistyössä seurakuntien vapaaehtoisten 
ja työntekijöiden kanssa.

Vaellusristisaatto mahdollistaa hie-
nolla tavalla seurakuntalaisten yhteisölli-
syyden vahvistamisen, kun tarvitaan 
erilaisia taitoja, päästään luontoon liik-
kumaan ja rukoilemaan, tutustutaan 
naapuriseurakunnan pyhäkköihin ja 
kutsutaan mukaan kaikkia pienelle 
pyhiinvaellukselle, jossa voi olla mukana 
lyhyen tai pidemmän pätkän.

 Vesa Takala kertoo edesmenneen 
piispa Aleksin todenneen vuonna 1981, 
että ”ristisaatto ilmaisee jotakin oleellista 
kristillisestä uskosta ja kirkosta. Se ei ole 
– niin kuin saatetaan helposti luulla – 
jonkinlainen ohjelmanumero tai näytös. 
Siinä Jumala on läsnä siunaten ja pyhit-
täen. Se on uskon todistusta maailmalle, 
se on myös liikkeellä oleva seurakunta 
matkalla kohti Jumalan valtakuntaa.”

Ristisaatto 2020 -teemavuoden pie-
nempiä ja isompia ristisaattoja on hyvä 
alkaa suunnitella juuri nyt. Kaikissa hiip-
pakunnissa järjestetään elo–syyskuussa 
kaksipäiväiset seminaarit, joissa yhtenä 
tärkeänä aiheena on ristisaattoperinne ja 
ideointi vuoden 2020 ristisaatoiksi 
ympäri Suomen. Oulun hiippakunnan 
seminaari järjestetään Kajaanissa 20.–
21.9. ja avauspuheenvuoron pitää metro-
poliitta Elia.

Riina Nguyen

Lisätietoja: Hiippakunnissa järjestettävät 
seminaarit, riina.nguyen@ort.fi
Ristisaatto 2020 -teemavuosi, 
soili.penttonen@ort.fi.

”Toisenlaista paastoa minä sinulta odotan” Jes. 59:6

PERJANTAI 20.9.
Teema: Monikulttuurisen yhteisön rakentaminen

Kahvit tarjolla klo 14 alkaen
14:15  Seminaarin avaus, Oulun metropoliitta Elia
14:30–16:00 Osa I: Vapaaehtoistoiminta ortodoksisissa    
 seurakunnissa – paikallisia kokemuksia: Ira Matsi   
 Oulun ortodoksisesta seurakunnasta, pastori 
 Simo Haavisto Vaasan ortodoksisesta seurakunnasta ja   
 PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Penttonen
Tauko
16:15–17:00 Osa II: Työkaluja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen,   
 vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff
17:00  Ehtoopalvelus
17:30  Päivällinen + iltatee
18:00–19:30  Osa III: Pappi ja maallikko monikulttuurisen työn   
 parissa, pastori Jyrki Penttonen Kajaanin ortodoksisesta   
 seurakunnasta ja Filantropian projektipäällikkö 
 Minna Rasku

LAUANTAI 21.9.
Teema: Luomakunta ja kristitty

8:00  Aamurukoukset ja aamupala
9:00–10:30  Osa IV: Luomakunta ja kristitty, rovasti Rauno Pietarinen   
 Lapin ortodoksisesta seurakunnasta – Hiilijalanjälki: mitä   
 meistä jää jälkeen? Filantropian toiminnanjohtaja 
 Riina Nguyen
Tauko
10:45–11:30  Osa V: Kirkkoliput kylän raitilla: Ristisaatto    
 hengelliskulttuurisena perinteenä, rovasti Vesa Takala
11:30–12:00  Lounas
12:00–13:30  Osa VI: Ristisaatto 2020 – ideasta käytäntöön +    
 palautekahvit 

Paikka:  Seurakuntasali (Väinämöisenkatu 29)

Seminaari on avoin kaikille kirkon ja seurakuntien työntekijöille, 
vapaaehtoisille ja aiheesta kiinnostuneille. Vapaaehtoinen ruokamaksu. 
Ilmoittautuminen avataan kesäkuussa.

Järjestäjät:  Suomen ortodoksinen kirkko, Filantropia ry ja PSHV ry.   
 Seminaaria tukee myös Agricola Opintokeskus.

Tiedustelut:  riina.nguyen@ort.fi

HUOM! Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun ovat mahdollisia.

Luomakunta ja lähimmäinen 
-seminaari 

Kajaanissa 20.–21.9.2019



Kaksi saarnaa Jumalanäidin 
kuolonuneen nukkumisen päivänä

tarkoittavat siirtymisellä: meidän tulisi 
olla valmiita siihen, yleiseen ylösnou-
semukseen ja tuomioon, Raamatussa ker-
rottuun sanoinkuvaamattomaan päivään.

Valmistautuminen taivaalliseen 
kuninkaan eteen astumiseen tarkoittaa 
siis koko elämän mittaista valmistautu-
mista. Se tarkoittaa ihmisen ajatusten 
muutosta, koko olemisen muutosta, jotta 
hän olisi puhdas ja valkea kuin lumi, ja 
että häntä koristaisi jokainen hyve: katu-
mus, kainous, nöyryys, yksinkertaisuus, 
siveys, armollisuus, pidättyväisyys, hen-
gellinen tutkiskelu ja palava rakkaus 
Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan.

Taivaallisen kuninkaan tapaaminen ja 
ikuisen elämän periminen taivaassa koos-
tuu seuraavista asioista. Taivaallinen 
kuningas haluaa sielujen olevan herkeä-
mättömien hyveiden vaatettama; hän 
haluaa että sielut olisivat valmiita, jotta itse 
Herra voisi asua niissä. Älkää ihmetelkö 
Herran halua asua meissä. Todellisuudessa 
ihmisen sielu on taivaita avarampi ja 
maanpiiriä laajempi, sillä se on olemassa 
Jumalan kuvassa. Ja jos ihminen poistaa 
synnin sielustaan, kaikkeuden Herra astuu 
sisään ja asettuu sinne. Herrahan sanoo 
sieluista, jotka häntä rakastavat: ”me 
tulemme hänen luokseen ja jäämme asu-

maan hänen luokseen.” 
(Joh. 14:23)

Niinpä te, kristitty-
jen juhliin osallistujat 
ja erityisesti nyt Her-
ran äidin kuolonuneen 
nukkumisen juhlassa 
seisovat, te, jotka olette 
jokaisen hyveen kanta-
jia: julistakaa kaikille ja 
aivan jokaiselle, että 
jokaisen on valmistet-
tava sielunsa Herran 
asuinsijaksi, harjoitet-
tava jatkuvaa katu-
musta ja tahrautuma-
tonta hyvettä. Olkoon 
kuolemannekin rau-
hallinen ja vailla 
häpeää, ja olkoon se 
suositus Herran peljät-
tävän tuomioistuimen 
edessä. 

Pyhä Johannes 

Kronstadtilainen

Kuolemaa ei ole
Tänään pyhä kirkko juhlistaa kunnioitetta-
vaa Herran äidin kuolonuneen nukkumista 
tai siirtämistä maasta taivaaseen. Mikä 
ihana poismeno – hän kuoli ilman sairautta 
ja rauhassa. Hänen Poikansa otti äitinsä 
sielun jumalallisiin käsiinsä ja vei enkelien 
saatossa taivaalliseen asumukseen. 

Näette tämän juhlan ikonista. Siinä 
näytetään Jumalansynnyttäjän elämää syn-
nyttänyt kuollut ruumis makaamassa apos-
tolien ja isien ympäröimänä. Keskellä iko-
nia Kristus pitelee käsissään Jumalan- 
synnyttäjän puhdasta sielua. Jumalansyn-
nyttäjän kuolema on esimerkki kaikkien 
kristittyjen siirtymiselle toiseen maailmaan.

Sanomme, että 
kuolleet ovat ”nukku-
neet pois” tai ”siirtyneet 
pois”. Tämä tarkoittaa, 
että todelliselle kristi-
tylle kuolemaa ei ole 
olemassa. Kristus voitti 
ristillään kuoleman. 
Mutta elämän jälkeen 
seuraa kuitenkin siir-
tymä, ihmisen tilan 
uudelleenjärjestely. 
Hänen sielunsa on kuo-
leman jälkeen toisaalla, 
toisessa ajassa, toisessa 
maailmassa haudan 
tuolla puolen, ikuisuu-
dessa vailla loppua. Ja 
Jumalan kutsusta, ark-
kienkelin torvesta, ”he 
nousevat haudoistaan 
– hyvää tehneet elämän 
ylösnousemukseen, 
pahaa tehneet tuomion 
ylösnousemukseen. ” 
(Joh. 5:29) Tätä kristityt 
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Oulun seurakunnassa työskentelevä kant-
tori, dir.cant. Juhani Matsi täyttää hellun-
taina 60 vuotta.

”Hänellä on korkea työmoraali ja 
hänen ammattiylpeytensä loistaa kirkasta 
valoa. Hän on omalla persoonallaan ja 
ammattitaidollaan vetänyt lukuisia ihmi-
siä seurakunnan ja kirkon piiriin mukaan. 
Hänen kiistattoman ammattitaitonsa 
kruunaa valoisa ja leppoisa luonne sekä 
lyömätön karjalais-savolainen huumorin-
taju. Vaikka hänellä on pitkä työhistoria 
takanaan, hän ei ole osoittanut leipäänty-
misen merkkejä. Siitä erityisesti todis-
teena viimeisen vuoden aikana saavutetut 
näkyvät tulokset omassa työssä.” 

Näin Juhania kuvailtiin perusteluissa, 
joilla hänet valittiin syksyllä 2016 Ortodok-
sisen kirkon työntekijät ry:n järjestämässä 
äänestyksessä Vuoden 2015 työntekijäksi.

Monet osasivat varmasti arvata voitta-
jan jo ensimmäisestä lauseesta, sillä harva 
kanttori puhuu omasta työstään yhtä kau-
niisti kuin Juhani. Tätäkin juttua varten 
käytyyn sähköpostikeskusteluun mahtui 
tuttu, moneen kertaan eri yhteyksissä 
kuultu toteamus:

– Kanttorin ammatti on kaikkein 
jaloin ammatti mitä saattaa olla.

Myös perustelujen viimeiset lauseet 
olivat paljastavia. Juhani aloitti työnsä 
Oulun seurakunnassa 1.6.2015 toimittu-

Puhdas sointu päivässä 
pitää kanttorin vireessä

aan sitä ennen pitkään Joensuun seura-
kunnassa. Juhani ei kuitenkaan tullut 
Ouluun jäähdyttelemään: jo ensimmäisen 
vuoden aikana hän organisoi Oulun kirk-
kolaulun niin, että kaikille lauluhaluisille 
löytyi oma paikka. Seurakuntaan syntyi 
sekä kirkkolaulupiiri että vaativampaan 
kirkkolauluun erikoistunut Oulun kated-
raalikuoro, jonka hieno sointi innostaa 
jatkuvasti uusiakin laulajia ortodoksisen 
kirkkomusiikin pariin. 

Nyt kolme vuotta myöhemmin Juhani 
vaikuttaa nauttivan työstään enemmän 
kuin koskaan. 

– Täytettyäni 50 vuotta aloin pikkuhil-
jaa hoitaa terveyttäni. En käy edelleenkään 
lenkillä ja syön roskaruokaa mielelläni, 
mutta kiinnitän huomiota terveyteeni 
omalla tavallani. Hyvän työvireen katson 
kuitenkin oman kuoroni ansioksi. Meillä 
on tällainen hyvän kierre: kuulen Oulun 
katedraalikuorolta aika usein puhtaita 
sointuja ja kuten olen aina sanonut, pari 
puhdasta sointua päivässä pitää kanttorin 
hyvässä vireessä. Hyvä musiikki siis hoitaa 
kirkkolaulajaa sisältäpäin – ja kanttoria 
siinä sivussa.

Pakko se on uskoa, sillä Juhanilla on 
takanaan poikkeuksellisen pitkä ura. Hän 
aloitti kirkkomusiikkiopinnot Kuopion 
pappisseminaarissa vuonna 1974, vain 
15-vuotiaana. 

Jumalanäiti, 
paratiisi

Habakuk näki sinut, Jumalanäiti, varjoisena 
vuorena, sillä olethan Pyhän Hengen lahjo-
jen katveessa. Daniel näki sinut vuorena, 
josta siemenettä irtoaa vakaa ja vahva 
Kuningas, Kristus. Jaakob näki sinut por-
taina, joita pitkin Kristus tuli syömään ja 
juomaan kanssamme. Ja vaikka me, Kris-
tuksen palvelijat, mietiskelemme taivaaseen 
nousemista, olet sinä noussut sinne ensim-
mäisenä. Iloitse neitsyt, sillä Gideon näki 
sinut vastakerityssä villassa. Daavid näki 
sinut kuninkaan neitseellisenä tyttärenä. 
Jesaja kutsui sinua Jumalan äidiksi ja Hese-
kiel puolestaan portiksi. Kaikki profeetat 
kertoivat sinusta!

Entä me, miksi me sanoisimme sinua, 
Neitsyt? Paratiisiksi. Se on sopivaa, sillä olet 
synnyttänyt turmeltumattomuuden kukin-
non, Kristuksen, joka on ihmissielujen 
ihana tuoksu. Entä jos kutsumme sinua 
Neitseeksi? Totisesti olet neitsyt, sillä synny-
tit ilman miestä Kristuksen, meidän Her-
ramme. Olit neitsyt ennen, neitsyt synny-
tyksessä ja neitsyt myös synnytyksen 
jälkeen. Kutsuisimmeko sinua Äidiksi? 
Sekin on sopivaa, sillä olethan kunin-
kaamme äiti. Sanommeko sinua Taivaaksi? 
Se sinä olet, sillä sinusta nousi vanhurskau-
den aurinko. Niinpä iloitse, Neitsyt, ja kii-
ruhda poikasi huomaan ja hänen rakastettu-
jensa joukkoon. Kiiruhda sinne ja valmista 
asuinsija ja muista meitä ja koko kansaasi. 

Oi Neitsyt, Jumalanäiti, me ja sinä 
olemme Aadamin sukua. Tämän vuoksi 
rukoile meidän puolestamme, jotta toi-
veemme täyttyisivät. Mene siis, oi Neitsyt, 
maasta taivaaseen, turmeluksesta turmeltu-
mattomuuteen, tämän maailman surusta 
taivasten valtakunnan iloon, katoavaisesta 
ikuiseen. Kiiruhda, Neitsyt, Kuninkaan äiti, 
Poikasi luo, hänen valtakuntaansa, hänen 
valtansa luo, jossa enkelit veisaavat, profeetat 
ylistävät ja arkkienkelit laulavat ylistystäsi. 

Pyhä Hierotheos

Saarnat on valikoiden suomentanut 
Ari Koponen.

Ku
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– Vanhemmat toki kannustivat opiske-
luun, mutta ammatinvalinnan osalta ratkai-
seva hahmo oli veljeni Risto, joka lähti pap-
pisseminaariin ennen minua. Hyvä valinta 
se oli meille molemmille, mutta vähän myö-
hemmin olisin voinut sen tien valita. Olen 
kommentoinut seminaarivuosia ennenkin 
toteamalla, että kenenkään ei pitäisi mennä 
miesten kouluun niin nuorena. Nyt eletään 
onneksi jo vähän erilaisia aikoja.

Kolme vuotta myöhemmin, hiukan 
ennen 18-vuotissyntymäpäivää, Juhani 
valmistui seminaarista kanttoriksi ja hänet 
valittiin Lahden seurakuntaan uran 
ensimmäiseen vakituiseen toimeen. 

Työpaikkoja ja -tehtäviä on ollut sen 
jälkeen useita. 

– Kirkkomme on pieni. Helpompi 
olisi luetella, missäpäin en ole työskennel-
lyt. Kanttorin virassa olen ollut Lahden 
lisäksi esimerkiksi Pielavedellä, Varkau-
dessa, Rovaniemellä ja Joensuussa. Olen 
toki saanut tehdä kirkossa vuosien varrella 
muutakin, mutta kirkkomusiikkiin kaikki 
tehtävät ovat liittyneet.

Vuosina 2008–2011 Juhani toimi 
Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneu-
voston kirkkomusiikin toimittajana. 
Ainutlaatuisen pestin tuloksena syntyi 
monia nuottijulkaisuja – esimerkiksi 
nykyisin käytössä oleva nuottiliturgia. 

– Nuotitusohjelma on jäänyt noista 
vuosista pysyväksi työkaveriksi. Omalle 
kuorolle nuotteja tehdessä näen, miten 
paljon kirkkomusiikkijulkaisujen saralla 
on tekemätöntä työtä. Kiireellisimpänä 
pitäisin nuottivigilian päivittämistä. 

Lisäksi Juhani tunnetaan tietysti 
vuonna 1995 perustetun Ortodoksisen 
kamarikuoron luojana ja ensimmäisenä 
taiteellisena johtajana. Vuonna 2017 kuo-
ron johtajaksi nousi Irina Tchervinskij-
Matsi.

– Ortodoksinen kamarikuoro on 
minulle kuin lapsi, jota sain hoitaa yli 20 
vuotta. Teimme kymmenen levyä, 
pidimme satoja konsertteja ja lauloimme 
jumalanpalveluksissa eri puolilla Suomea. 

Muistelen niitä vuosia hyvillä mielin, sillä 
hyvän kuoron harjoittaminen on todella 
palkitsevaa. Saimme aikaan paljon enem-
män kuin mitä aluksi toivoin ja suunnitte-
lin, joten lapsi oli helppo lähettää maail-
malle kun se aika koitti. Irinalle ja kuorolle 
toivotan hyviä sointuja ja kestävyyttä siinä 
lajissa jonka olette valinneet!

Joensuun vuosina Juhani sai seurata 
näköalapaikalta kirkon tulevien kanttorien 
koulutusta Itä-Suomen yliopistossa ja 
Ortodoksisella seminaarilla. 2000-luvulla 
oppinsa saaneet ovatkin varmasti kaikki 
laulaneet jossain kokoonpanossa Juhanin 
kanssa, vaikka hän ei ole koskaan kuulu-
nut seminaarin henkilöstöön. Vertailussa 
konkari sijoittaa itsensä samalle viivalle 
nuorten kanssa.

– Musiikissa tai kirkon asioissa ei tulla 
koskaan valmiiksi. Kanttorin tulee jatku-
vasti opiskella. Itse olen opiskellut kuoron-
johtoa mm. Oriveden opistolla ja Sulasolin 
koulutuspäivillä. Pidän myös yksinlaulua ja 
pianonsoittoa työn ohessa tulella koko ajan. 
Tämmöistä tämä työ on – elämä opettaa ja 
aina riittää uutta opittavaa kaikilla.

Nuoren polven kanttoreista monet 
opiskelevat musiikkia laajasti vielä kantto-
riksi valmistumisen jälkeen. Aina välillä 
nousee esiin kysymys siitä, onko kanttorin 
hyvä identifioitua voimakkaasti muusi-
koksi, vai pitäisikö hänen nähdä työnsä 
ensisijaisesti jumalanpalveluksen osana. 
Juhanilla on tähän selkeä vastaus.

– Teen nykyistä työtäni musiikkipai-
notteisesti eli niin sanotusti “musiikki 
edellä” unohtamatta sitä että laulan 
“Herra, armahda” koko maailman puo-
lesta. Kokemukseni on, että kun teet työtä 
musiikki edellä, niin hengellisyys ja 
rukous tulee siinä heti perässä.

Kaikille kanssaan joskus laulaneille 
Juhani lähettää tällaiset terveiset: 

– Ole laulaja laulajien joukossa. Puh-
taus ensin, sitten tulee muu. Kiitos ja 
anteeksi. Parhain terveisin Juhani.

Teksti: Maria Hattunen

Oulun 
katedraalikuoro 
konsertoi 
Tuiran kirkossa 
8.6.2019
Oulun katedraalikuoro konsertoi muuta-
man kerran vuodessa. Konserttitoiminnan 
tarkoituksena on kehittää kuoroa ja opet-
taa sitä laulamaan paremmin sen ensisijai-
sessa tehtävässä eli jumalanpalveluksissa. 

Vuosi sitten kuorossa syntyi ajatus 
pitää konsertti suuren maailman tyyliin. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kon-
serttiin valmistaudutaan hyvin ajan 
kanssa ja kaikki muutkin tapahtumaan 
liittyvät yksityiskohdat – esimerkiksi mai-
nostus – hoidetaan viimeisen päälle. 

– Näin on nyt tehty. Katedraalikuoro 
on juuri nyt hyvässä nousussa ja olen 
varma, että Tuiran kirkko on täynnä kuu-
lijoita. Tulee hieno konsertti, ennustaa 
Juhani Matsi.

Oulun katedraalikuoro Tuiran kir-
kossa lauantaina 8.6.2019 kello 14. Kon-
sertin juontaa toimittaja Risto Nordell. 
Kuoroa johtavat kanttorit Juhani Matsi ja 
Raimo Paaso. Solistina Heikki Hattunen 
(tenori). Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €. 

60 vuotta täyttävää 
Juhani Matsia voi onnitella 
sunnuntaina 9.6. Oulussa 
Pyhän Kolminaisuuden 

katedraalissa toimitettavan 
liturgian päätteeksi. 

Hänet löytää mistäpä muualta kuin 
omalta paikaltaan kuoron edestä.
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Nyt valitaan uudet 
jäsenet seurakuntien valtuustoihin

Tämänkertaisissa vaaleissa 
kaksi erityispiirrettä
Nyt toimitettavat seurakunnanvaltuusto-
vaalit ovat kahdella tavalla poikkeukselliset 
– tai tietyssä mielessä jopa historialliset.

Ensinnäkin nyt käytävät vaalit ovat 
ensimmäiset, joissa myös viimeistään 
ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta 
täyttäneet seurakuntalaiset pääsevät käyt-
tämään äänioikeuttaan. Tässä yhteydessä 
on hyvä muistuttaa, että ehdolle asettu-
minen edellyttää silti edelleen 18 vuoden 
ikää.

Äänioikeuttaan pääsevät käyttämään ensi kertaa myös 16 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset.
Marraskuussa kaikissa Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa toimitetaan 

seurakunnanvaltuustovaalit. Vaaleissa valitaan kunkin seurakunnan valtuustoon 9–21 jäsentä. 
Valittavien määrä riippuu seurakunnan koosta. 

Toinen erityispiirre liittyy kirkossa 
meneillään olevaan hallinnonuudistus-
prosessiin, jonka myötä seurakuntakartta 
uudistuu vuoden 2021 alusta. Uudistus 
vaikuttaa nyt valittavien valtuutettujen 
toimikauden pituuteen. Vaalit käydään 
nyt nykyisen seurakuntajaon mukaisesti, 
mutta kun uusi seurakuntajako on astu-
nut voimaan, hiippakuntien piispat mää-
räävät toimitettavaksi uudet vaalit. Nyt 
valittavien valtuutettujen toimikausi päät-
tyy uusissa vaaleissa valittavien valtuutet-
tujen toimikauden alkaessa. 

Mitä seurakunnanvaltuusto 
tekee ja mistä se päättää?
Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Se valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan ja sihteerin sekä yhden 
tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohta-
jien toimikausi kestää yhden vuoden. 

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat 
valmistelee seurakunnanneuvosto. Mitä 
nämä asiat sitten ovat? Ortodoksisesta kir-
kosta annetun lain 56 § määrittelee val-
tuuston tehtävät lyhyesti: Seurakunnanval-
tuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. 
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Kirkkojärjestys kertoo jo enemmän. Siinä 
todetaan, että seurakunnanvaltuuston 
tehtävänä on:

1  edistää seurakunnan hengellistä elä-
mää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, 
nuoriso- ja diakoniatoimintaa;

2  valita hiippakuntaneuvoston, seura-
kunnanneuvoston, kappelineuvos-
ton, vaalilautakunnan ja kiinteistö-
lautakunnan jäsenet sekä 
kirkonisännöitsijät ja rukoushuonei-
den isännöitsijät;

3  päättää papiston ja kanttorien tehtä-
vien perustamisesta, lakkauttami-
sesta ja muuttamisesta;

4  valita papit, diakonit ja kanttorit;

5  hyväksyä seurakunnan työntekijöitä 
ja toimielimiä varten tarvittavat työ-
järjestykset ja ohjesäännöt;

6  asettaa ehdokkaat maallikkojen 
edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä 
valita maallikkojen edustajien valitsi-
jamiehet ja heidän varajäsenensä;

7 tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja 
seurakunnan jakamisesta, muuttami-
sesta, lakkauttamisesta tai uuden 
seurakunnan perustamisesta;

8  tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja 
kappeliseurakunnan perustamisesta, 
jakamisesta, muuttamisesta tai lak-
kauttamisesta;

9  päättää hautausmaan perustamisesta, 
laajentamisesta ja lakkauttamisesta;

10  hyväksyä seurakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelma;

11  hyväksyä seurakunnan talousarvio;

12  päättää seurakunnan varojen ja 
omaisuuden hallinnoimisesta ja 
käyttämisestä;

13  hyväksyä seurakunnan vuosikerto-
mus ja tilinpäätös;

14  päättää mitä toimenpiteitä tilivelvol-
lisia kohtaan tehdyt muistutukset 
aiheuttavat sekä päättää seurakun-
nanneuvoston vastuuvapaudesta;

15  valita seurakunnan tilintarkastajat; 
sekä

16  päättää muista seurakunnan asioista, 
jollei niitä ole säädetty tai määrätty 
seurakunnanneuvoston tai vaalilau-
takunnan päätettäväksi.

Listaa lukiessa huomaa, että valtuusto 
tekee varsin konkreettisesti seurakunnan 
elämään vaikuttavia päätöksiä. Valtuuston 
jäsenyys onkin vastuullinen luottamus- 

toimi, jossa seurakuntaelämään pääsee 
vaikuttamaan aitiopaikalta. 

Seurakunnanvaltuuston jäsen voi esi-
merkiksi itse nostaa asioita valtuuston 
käsittelyyn tekemällä kirjallisen esityksen 
valtuuston puheenjohtajalle, jonka on 
ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se 
seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

Ehdolle asettuminen ja 
ehdokkaiden asettaminen 
18.–19.9. mennessä
Ehdokkaiden asettaminen on teknisesti 
varsin helppoa. Tarvitaan vain kaksi seu-
rakunnan äänioikeutettua jäsentä, jotka 
haluavat asettaa vaaliin ehdokkaan / 
ehdokkaita. 

Tästä lehdestä löytyvät kaikkien Oulun 
hiippakunnan seurakuntien vaalikuulutuk-
set, joista selviää mm. se, onko seurakun-
nassa yksi vai useampia vaalialueita ja 
kuinka monta valtuutettua kultakin vaali-
alueelta valitaan. Lue oman seurakuntasi 
vaalikuulutuksen ohjeet läpi ja pohdi, tun-
netko potentiaalisia ehdokkaita. 

Kun olet keksinyt mahdollisen ehdok-
kaan, kysy häneltä, onko hän käytettä-
vissä. Etsi sen jälkeen toinen saman vaali-
alueen äänioikeutettu jäsen, joka on 
valmis asettamaan kanssasi tämän henki-
lön ehdolle. Täytä sen jälkeen tämän leh-
den sivulta 15 löytyvä ehdokasasettelukaa-
vake ja toimita se oikein täytettynä oman 
seurakuntasi kansliaan. Lomakkeen voi 
joko kopioida kopiokoneella tai leikata irti 
lehdestä. 

Jos olet itse halukas osallistumaan 
seurakunnan päätöksentekoon, kerro siitä 
rohkeasti. Ota asia puheeksi vaikka kirk-
kokahveilla!

Tutustu ehdokkaisiin ensi 
numerossa ja muista äänestää
Vaikka et asettaisi ehdokkaita tai asettuisi 
itse ehdolle, muista osallistua seurakun-
nan yhteiseen päätöksentekoon äänestä-
mällä vaalissa. 

Seurakuntasi ehdokkaisiin voit tutus-
tua Paimen-Sanomien seuraavan nume-
ron sivuilla. Tarkat tiedot äänestysajoista 
ja -paikoista julkaistaan samassa lehdessä. 
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В латинском обряде Католической 
церкви таинство Миропомазания 
именуется Конфирмация (лат. confir-
matio — утверждение). В 
представляющей конфессиональное 
большинство насления Финляндии 
Евангелическо-Лютеранской церкви 
миропомазание (конфирмация) не 
является таинством, а обрядом 
сознательного исповедания веры.

Согласно устоявшейся практике, 
лютеранская конфирмация состоит из 
исповедания веры конфирмантом, 
нравоучительной речи к нему пастора 
и молитвы о нём, прочитываемой 
пастором. Она служит актом 
торжественного, сознательного и 
свободного выражения личной веры 
конфирмуемого в Иисуса Христа, как 
Бога и Спасителя, и вместе с тем актом 
испытания его в вере церковью и 
окончательного введения его в состав 
церковного общества. Поэтому 
конфирмацию проводят не раньше 
достижения сознательного возраста: 
13-14 лет. В этот день конфирманты 
облачаются в праздничные одежды 
(иногда специальное облачение – 
альбу). Конфирмация обычно 
проводится в начале службы по 
большим церковным праздникам.

Для евангелических лютеран 
Финляндии Конфирмация – своего 
рода, церковный праздник вступления 
во взрослую, самостоятельную жизнь, 
когда молодой человек или девушка в 
полной мере становятся 
ответственными за свои поступки и 
решения. В прошлом, прошедший 
конфирмационный лагерь получал 
официальное разрешение 
Евангелическо-Лютеранской церкви на 
вступление в брак. Без такого 
свидетельства заключение церковного 
брака для лютеран Финляндии было 
невозможным. Поскольку, в 
лютеранском контексте, речь идёт об 
обряде самостоятельного исповедания 
веры, конфирмации предшествует 

краткий курс «Школа христианского 
учения», сегодня проходящий в форме 
молодёжного христианского лагеря, где 
лютеранская молодёжь в кругу 
сверстников ещё раз проходит азы 
христианского учения в рамках его 
понимания Евангелическо-
Лютеранской церковью Финляндии.

Как форма работы с молодёжью 
«Школа христианского учения» 
зарекомендовала себя с положительной 
стороны. Поэтому в представляющей 
конфессиональное меньшинство 
населения страны Финляндской 
Православной церкви уже давно стали 
проводить подобные «Школы 
христианского учения» но уже для 
православной молодёжи. В истории 
Финляндии для православных участие 
в «Школе христианского учения» 
никогда не являлась условием 
заключения церковного брака и не 
было связана с таинством 
Миропомазания или обрядами 
совершеннолетия. Однако, сегодня она 
предоставляет молодым православным 
прекрасную возможность побыть со 
своими сверстниками в своей среде, 
общаться с единоверцами и ощутить 
единство православных между собой. 
Особенный акцент при проведении 
православных «Школ христианского 
учения» ставится на опытном 
постижении глубины и красоты 
Православной веры через участие в 
богослужениях, совершение 
совместных паломничеств и пр., хотя 
программа молодёжного лагеря всегда 
включает в себя и занятия 
богословского характера. Например, 
подробно разбираются таинства 
Православной церкви и то, каким 
образом они выражают её учение о 
Боге, человеке, мире и их 
взаимосвязанности между собой.

Православная «Школа 
христианского учения» – это курс или 
лагерь, предназначенный для 
прихожан Финляндской Православной 

церкви. Каждый человек через 
Крещение и Миропомазание 
становится православным 
христианином. «Школа христианского 
учения» не является школой 
конфирмации, как у евангелических 
лютеран, хотя по окончании курса и 
совершается Божественная Литургия с 
совместным причащением участников. 
Обычно в «Школе христианского 
учения» принимают участие молодые 
люди и девушки в возрасте 14-15-лет, 
но в некоторых приходах подобные 
лагеря устраиваются и для взрослых. 
Принять участие в знакомящей с 
основами Православной веры «Школа 
христианского учения» для взрослых, 
может каждый, стоящий на пороге 
обращения в Православие.

Целью «Школы христианского 
учения» является укрепление 
православного мировоззрения, 
знакомство человека с церковной 
средой и нахождение своего места в 
ней. Самый обычный способ пройти 
«Школу христианского учения» – 
принять участие в лагере, 
продолжительностью в одну неделю. 
Такие лагеря организуют приходы, а 
также Союз православной молодежи 
Финляндии. Программа лагерей 
охватывает богослужения, занятия, 
различные групповые мероприятия, 
сауну, общие праздники и совместные 
вечера. Лагерь завершает 
Божественная Литургия, после которой 
во многих семьях устраивается 
праздник в честь прошедшего «Школу 
христианского учения» подростка. 
Обычно на праздник приглашаются его 
крестные, друзья и родственники.

Союз Православной молодёжи 
Финляндии (ONL ry) ежегодно 
устраивает молодёжный православный 
лагерь «Школа христианского учения» 
в Спасо-Преображенском монастыря в 
Хейнявеси.

Текст: диакон Владимир Сократилин

“Школа христианского учения” 
– школа общения православной 

молодёжи финляндии
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SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI 2019
Ehdokkaiden asettaminen seurakunnanvaltuuston vaaliin 2019

Me allekirjoittaneet ____________________________________:n ortodoksisen seurakunnan 
jäsenet ehdotamme vuoden 2019 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi 
seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Ehdokkaan nimi Syntymäaika Kotikunta

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Päivämäärä ______/________ 2019

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset

________________________________________________________

________________________________________________________

Tämä ehdokasasettelulomake on toimitettava oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon 
viimeistään  keskiviikkona 18.9. kello 14.00 mennessä (Vaasan seurakunta) 
TAI torstaina 19.9. kello 12.00 mennessä (Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnat). 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §

Ehdokkaiden suostumus: 

Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi __________________________________:n ortodoksisen 
seurakunnanvaltuuston vaalissa 2019. 

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Back to basics 
eli takaisin perustuksiin 

KAJAANIN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 9.00–11.00 ja 11.30–14.00
Kirkollisten toimitusten tilaukset aina 
kirkkoherranviraston kautta. 
 
Jyrki Penttonen, kirkkoherra 
p. 045 126 932
jyrki.penttonen@ort.fi
    
Reijo Marjomaa, kirkkoherran sijainen
28.5.–30.7.2019
p. 045 203 3755
reijo.marjomaa@ort.fi

Kai Tulehmo, kanttori 
(vuosilomalla 25.6.–4.8.2019)
p. 044 358 1775 
kai.tulehmo@ort.fi 

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

Kaikki virkatodistukset tilataan 
kirkon keskusrekisteristä
p. 040 358 3625, 
keskusrekisteri@ort.fi

Nykyaikana huomaa usein, miten hukassa 
ihmisten kirkkokäsitys voi olla. Monet pi-
tävät kirkkoa jonkinlaisena kerhona, jonka 
pitäisi palvella kunkin yksilöllisiä tarpeita 
ja toiveita. Jos kirkko ei tähän haastee-
seen pysty vastaamaan, erotaan kirkosta 
ja ollaan siviilirekisterissä tai liitytään jo-
honkin toiseen kirkkoon tai hätäpäissään 
perustetaan oma kirkko. Suomi on vapaa 
maa ja ortodoksinen kirkko vapaa yhteisö. 
Näin on aina ollut ja tulee olemaan. 

Nyt sitten luettelen tiettyjä perus-
totuuksia: 1) Kirkko on Jeesuksen Kris-

tuksen perustama 2) Kirkko on apostolinen 3) Kirkon tehtävä on julistaa ylös-
nousseen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia eli ilosanomaa 4) Kirkon jäsen on 
kastettu ja mirhalla voideltu henkilö 5) Kirkon jäsen osallistuu Herran Pyhään 
Ehtoolliseen 6) Tavoitteena jokaisella kirkon jäsenellä on pelastus eli taivasten 
valtakuntaan pääsy 7) Rakasta Herraa Jumalaa ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 

Tämän Kirkon Jeesus Kristus perusti helluntaina 50 päivää ylösnousemuk-
sensa jälkeen. Ensimmäiset kristityt olivat Jeesuksen opetuslapsia, joita alettiin 
kutsua apostoleiksi (tarkoittaa lähetettyä). Kirkon jäsenet käyttävät itsestään ni-
meä kristitty (tarkoittaa Kristuksen omia). Jokaisen kristityn tehtävänä on murtaa 
yhdessä leipää eli osallistua Herramme ja Vapahtajamme puhtaimmasta ja kal-
leimmasta Ruumiista ja Verestä. Sen jälkeen ja sitä ennen on elettävä hyvää elä-
mää ja julistettava evankeliumia kaikille luoduille. Millä lailla? Se on sitten toisen 
opetuskirjoituksen asia. 

Siunattua helluntaita, kirkon syntymäpäivää sekä sopivan lämmintä kesää. 

isä Jyrki Penttonen 

16  •  PAIMEN-SANOMAT



KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä, ilmoitustauluilla ja https://ort.fi/kajaani/

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

KAJAANI

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

KESÄKUU
la  8.6. klo 18 vigilia 
su  9.6. klo 10 liturgia 
ma 24.6. klo 10 liturgia
 
ELOKUU
ma 5.8. klo 18 praasniekka, vigilia 
ti  6.8. klo 9.30 vedenpyhitys, liturgia, 
 ristisaatto 
la  10.8. klo 9 ortodoksinen sotilasvala 
su  25.8. klo 10 liturgia 
la  31.8. klo 18 ehtoopalvelus

SYYSKUU
la  7.9. klo 18 ehtoopalvelus 
su  8.9. klo 10 liturgia, koululaisten
 siunaaminen koulutyöhönsä 
su  15.9. klo 10 liturgia 
la  21.9. klo 18 ehtoopalvelus 
la  28.9. klo 18 ehtoopalvelus

LOKAKUU
la  5.10. klo 18 vigilia 
su  6.10. klo 10 liturgia 
su 12.10. klo 18 ehtoopalvelus
 
LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 441, KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara 
puh. 050 521 7992

pe  23.8. klo 18 panihida 
la  24.8. klo 10 liturgia, 
 Lasari Muromalaisen tsasounan juhla

SOTKAMO

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13, SOTKAMO

su  1.9. klo 10 liturgia, koululaisten siunaus 
to  5.9. klo 12 akatistos ja 
 uudishedelmien siunaus 
su  22.9. klo 10 liturgia 
ma 30.9. klo 18 praasniekka, vigilia 
ti  1.10. klo 10 vedenpyhitys, liturgia, 
 ristisaatto

PALTAMO

Vaarankyläntie 48 D

su  18.8. klo 10 liturgia, praasniekka

 
KUHMO

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

su  21.7. klo 10 liturgia 
su  11.8. klo 10 liturgia 
pe  6.9. klo 18 ehtoopalvelus 
la  7.9. klo 10 liturgia 
su  13.10. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1, SUOMUSSALMI 
Isännöitsijä Nina Sivula
puh. 040 536 7750

pe  7.6. klo 15 rukoushetki 
su  23.6. klo 10 liturgia 

ke  14.8. klo 18 vigilia 
to  15.8. klo 10 liturgia 
pe  13.9. klo 18 praasniekka, vigilia 
la  14.9. klo 10 vedenpyhitys, liturgia, 
 ristisaatto
 
KUIVAJÄRVEN TSASOUNA
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijät Hannele ja Tommi Niskanen
puh. 040 555 3639

ma 10.6. klo 9 liturgia
to  13.6. klo 9 selitetty liturgia 
pe  14.6. klo 18 ehtoopalvelus  
la  15.6. klo 10 Kriparin päätösliturgia,  
 ristisaatto, vedenpyhitys 
la  6.7. klo 17 litaniat haudoilla 
la  6.7. klo 18 ehtoopalvelus 
su  7.7. klo 10 vedenpyhitys, liturgia, 
 ristisaatto
 
PESIÖ, HAUTASAARI

su 21.7. klo 15 litania
su  21.7. klo 17 ehtoopalvelus

 
VAALA

SÄRÄISNIEMEN KIRKKO

su  2.6. klo 10 liturgia 
su  29.9. klo 10 liturgia

VUODEN 2019 KAINUULAISET 
PRAASNIEKAT:
6.–7.7.  Kuivajärven praasniekka 
5.–6.8.  Kajaanin praasniekka 
18.8.  Paltamon praasniekka 
13.–14.9.  Suomussalmen praasniekka 
30.9.–1.10.  Sotkamon praasniekka 
1.–2.11.  Kuhmon praasniekka
 
ORTODOKSISUUS TUTUKSI -KURSSI
11.9., 9.10., 6.11. klo 18 Ortodoksisuus tu-
tuksi -kurssi Kajaanissa, Kristuksen Kirkas-
tumisen Kirkossa. 

LASTENKERHO
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Ajan-
kohtaista tietoa kerhoista saa lastenkerhon 
vetäjältä, Tarja Hukkaselta p. 0500 773 094, 
paikallislehdistä, sekä kirkkoherranvirastosta.

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron harjoi-
tukset ovat torstaisin klo 18.00 seurakunta-
salilla. Harjoituksissa lauletaan jumalanpal-
velusmusiikkia. Yhteydenotot kanttori Kai 
Tulehmoon p. 044 358 1775

   

Kristuksen kirkastumisen kirkossa 
Kajaanissa paikalla 

KIRKON KESÄOPAS

3.6.–30.8.2019 ma–pe klo 10–16.

17  •  PAIMEN-SANOMAT



TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja kotisivulla 
https://ort.fi/kajaani/tapahtumat/

KÄSPAIKKAPIIRI
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja valmistus-
ta opetetaan kerran kuukaudessa seura-
kuntasalilla. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä ja kotisivulla 
https://ort.fi/kajaani/tapahtumat/ 

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN 
KIRKOSSA KAJAANISSA OPAS 
paikalla 3.6.–30.8. ma–pe klo 10–16. 
Muina ajankohtina kirkkoon tutustumiset 
sovitusti.

AJANKOHTAISTA TAPAHTUMATIETOA 
Facebookissa: Kainuun Ortodoksit

   

Sydämelliset kiitoksemme 
KP metropoliitta Elialle ja 

Kajaanin ortodoksiselle 
seurakunnalle saamistamme 

huomionosoituksista. 

Leila Huotari
Hilkka Komulainen
Martti Palviainen 

Kuulutus
Vaalin toimittamisen aika
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seu-
rakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 
2020–2023 toimitetaan 3.11.–10.11.2019. 
Vaalissa valitaan valtuustoon kaksitoista 
(12) jäsentä. Seurakunta muodostaa viisi 
(5) vaalialuetta:

Kajaanin vaalialueelta, johon kuuluu 
Kajaanin kaupunki, valitaan seitsemän (7) 
jäsentä,

Paltamon ja Vaalan vaalialueelta, 
johon kuuluvat Paltamon ja Vaalan kun-
nat, valitaan yksi (1) jäsen,

Sotkamon ja Ristijärven vaalialueelta, 
johon kuuluvat Sotkamon ja Ristijärven 
kunnat, valitaan kaksi (2) jäsentä,

Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Puo-
langan vaalialueelta, johon kuuluvat Suo-
mussalmen, Hyrynsalmen ja Puolangan 
kunnat, valitaan yksi (1) jäsen ja

Kuhmon vaalialueelta, johon kuuluu 
Kuhmon kaupunki, valitaan yksi (1) 
jäsen.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa viraston aukiolo-
aikana ma–ke klo 9–11 ja 11.30–14, (Väi-
nämöisenkatu 29 A 1), 16.–22.9.2019 

välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettu-
jen luettelon korjaamisesta on jätettävä 
kirkkoherranvirastoon kirjallisesti vii-
meistään tiistaina 24.9.2019 klo 12.00 
mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon kokoukses-
saan 25.9.2019.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luette-
loon merkityllä seurakunnan jäsenellä, 
joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä 
(3.11.2019) 16 vuotta. Äänioikeuttaan 
seurakunnan jäsen voi käyttää vain hen-
kilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman 
vaalialueensa ehdokkaita. 

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella (2) ortodoksisen seurakunnan 
äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus aset-
taa vaalialueeltaan ehdokkaita seurakun-
nanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapah-
tuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua 
koskevat asiakirjat on toimitettava Kirk-
koherranvirastoon, (Väinämöisenkatu 
29 A 1), viimeistään torstaina 19.9.2019 
klo 12.00 mennessä. Asiakirjassa, josta 
on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, 
syntymäaika ja kotikunta ja joka on 
vähintään kahden (2) ortodoksisen 

seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, 
saadaan esittää niin monta ehdokasta 
kuin kyseiseltä vaalialueelta on valittavia. 
Täysi-ikäisyyttä vaaditaan sekä ehdokkai-
den esittäjiltä että ehdolle asetettavilta. 
Vaalitoimituksessa ei enää voi esittää 
ehdokkaita. 

Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan 
valita ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu äänioikeutettu seura-
kunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii annettujen asia-
kirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä 
ilmoituksen äänestysajoista ja äänestys-
paikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin 
vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus 
asetetaan nähtäväksi kirkkoherranviras-
tossa seurakunnan ilmoitustaululle ja Pai-
mensanomat-lehteen nro 3/2019 viimeis-
tään 30 päivää ennen vaalitoimituksen 
alkamista.

Kajaanissa 16.5.2019

Kirkkoherra Jyrki Penttonen, 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja
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Resitointi on rukouslaulua
Ortodoksisissa jumalanpalvelumenoissa 
resitoidaan. Mitä tämä rukouslaulu käy-
tännössä sitten on? Kajaanin ortodoksisen 
seurakunnan kanttori Kai Tulehmo mää-
rittelee, että resitointi on puhelaulua 
yhdellä nuotilla. Resitoidessa lauletaan 
yksittäisestä nuotista, luetaan yhdellä 
nuotilla.

Mitä suurempaa paastonaikaa eletään, 
sitä enemmän Raamatuntekstejä luetaan, 
ja mitä suurempaa juhlan aikaa vietetään, 
sitä enemmän tekstit lauletaan. Ortodok-
sisessa kirkossa vietetään 12 suurta juhlaa 
pääsiäisen lisäksi. Suuren paaston lisäksi 
kirkkovuodessa on kolme muuta pitem-
pää paastokautta: 40 päivän mittainen 
joulupaasto alkaa 15.11. Apostolien 
paasto alkaa maanantaista viikko hellun-
tain jälkeen ja päättyy vasta 29.6. Juma-
lanäidin paasto ajoittuu elokuun 1.–15. 
päivälle. 

Rukouslauluista ekteniat liittyvät har-
tauteen, anomiseen, vainajien muisteluun 
tai opetuksiin. Troparien, jotka kertovat 
kunkin juhlapäivän sanomasta, lisäksi 
voidaan resitoida kontakkeja. Kontakit 
kertovat laajemmin juhlapäivän merki-
tyksestä. Resitoidessa laulaja ei tuo esiin 
itseään, vaan resitoitavan tekstin opetuk-
sellinen ja sisällöllinen puoli korostuvat. 
Samalla keskittyminen kulloisiinkin 
rukoussanoihin helpottuu ja paranee. 
Lauluääni kestää ja kuuluu hyvin resitoi-
dessa, eikä ääni väsy niin helposti kuin 
tavanomaisessa laulamisessa. Resitointi 
myös tukee rukoussanoja. Kuoromusiikin 
merkitys on ennen kaikkea ilmaista ja 
tukea rukousta. Kirkossa seurakunta 
rukoilee taivaan (mitä symboloi kirkon 
alttariosa) ja maan (kirkkosali) välillä. 
Näin ollen resitointikin on kuin rukousta 
maan ja taivaan rajapinnassa. 

Kuva: Jari J. S. Heikkinen

Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron laulajia ja kuoronjohtaja sekä kanttori Kai Tulehmo (oik.).

Kanttori Tulehmo muistuttaa, että 
kirkkojärjestyksen mukaan seurakunta 
laulaa vain yhteisten resitointien osuu-
det, kuten uskontunnustuksen ja Isä mei-
dän -rukouksen. Muuten resitoinnista 
huolehtii kanttori kuoron kanssa. Myös 
pyhää toimitusta tekevä papisto ja lukija 
resitoivat. Seurakunta keskittyy kuunte-
lemaan resitoinnin sisältöä ja suuntaa-
maan sydämensä rukouksessa kohti 
Jumalaa.

Tunnettu pääsiäistropari resitoidaan 
sanoilla:  
”Kristus nousi kuolleista. Kuolemallaan 
kuoleman voitti. Ja haudoissa oleville elä-
män antoi.”  
Lisää resitoinnista internetistä googlaa-
malla hakusanoilla ”ortodoksinen resi-
tointi”.

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

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

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä, 
p. 040 358 3625 
(ma–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

Työntekijöiden vuosilomia:
Jaakko Vainio 10.6.–7.7. ja 22.7.–4.8.
Raunon Pietarinen 9.–17.7.
Anneli Pietarinen 9.–17.7.

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Elävän veden äärellä

Olemme siirtymässä pääsiäiskaudesta kesän juh-
lien aikaan. Nellimin praasniekka Helluntaina ja 
Keväjärven tsasounan pyhien Boriksen ja Glebin 
praasniekka 24.7. ovat kesän kohokohtia. Pyhit-
täjä Trifonin pyhiinvaelluksen aikaan 24.–26.8. 
vietämme kolttien uudelleenasuttamisen 70-vuo-
tisjuhlaa. Kyseessä on merkittävä etappi seurakun-
nallemme ja koko kirkollemme tärkeän ja kokoaan 
suuremman kolttakansan elämässä.

Kesällä moni suomalainen siirtyy mökilleen 
tai muutoin veden äärelle. Tämä kansallinen 
tapa muistuttaa veden keskeisestä roolista kaikil-
le elolliselle. Meille ortodokseille se viittaa myös 
Kristuksen opetukseen elävästä vedestä. Ehkä kai-
pauksemme järvien ja jokien rannoille liittyykin 
haluumme päästä elävän veden äärelle! Eikö jokai-

nen ihminen haluakin saada sieluunsa rauhan, elämäänsä tasapainon ja kokea 
myrskyn jälkeen tyvenen.

Monissa toimituksissaan oma ortodoksinen kirkkomme tarjoaa jäsenilleen 
elävän veden virran. Ajaton sanoma Kristuksen ylösnousemisesta ja mittaamat-
tomasta rakkaudesta ihmisiä kohtaan elähdyttää aina uusia sukupolvia. Moni 
muoti-ilmiö on painunut unohduksiin, mutta Kristuksen evankeliumi pysyy su-
kupolvesta toiseen. Se on ja pysyy iankaikkisesti.

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

Ke  29.5. klo 10 liturgia, 
 pääsiäisen päätösjuhla
Ke  29.5. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen
To  30.5. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen
La  8.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su  9.6. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen vuodattaminen
La  22.6. klo 17 vigilia
Su  23.6. klo 10 liturgia
La  13.7. klo 17 vigilia
Su  14.7. klo 10 liturgia
La  20.7. klo 17 vigilia
Su  21.7. klo 10 liturgia
Ma  5.8. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen kirkastuminen
Ti  6.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastuminen
La  17.8. klo 17 vigilia
Su  18.8. klo 10 liturgia
La  31.8. klo 17 vigilia
Su  1.9. klo 10 liturgia

Pe  13.9. klo 17 vigilia, Ristin ylentäminen
La  14.9. klo 10 liturgia, Ristin ylentäminen

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen 
Puh. 04 0706 1268

La  15.6. klo 18 vigilia
Su  16.6. klo 10 liturgia
Ke  3.7. klo 10 liturgia
Ke  14.8. klo 18 vigilia
La  17.8. klo 18 vigilia
Su  18.8. klo 10 liturgia
La  24.8. klo 19 ehtoopalvelus, 
 p. Trifonin pyhiinvaellus

NELLIM

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

La  8.6. klo 18 vigilia, 
 Helluntai, praasniekka
Su  9.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 Helluntai, praasniekka
La  6.7. klo 18 vigilia
Su  7.7. klo 10 liturgia
La  20.7. klo 15 rukouspalvelus pyhittäjä   
 Trifon Petsamolaiselle
Su  21.7. klo 9.30 litania hautausmaalla ja  
 liturgia klo 10
La  3.8. klo 18 vigilia
Su  4.8. klo 10 liturgia
Su  25.8. klo 9 aamupalvelus ja 
 klo 10 liturgia, p.Trifonin pyhiinvaellus

SEVETTIJÄRVI

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

La  29.6. klo 18 vigilia
Su  30.6. klo10 liturgia
La  27.7. klo 18 vigilia
Su  28.7. klo 10 liturgia
La  10.8. klo 18 vigilia
Su  11.8. klo 10 liturgia
La  24.8. klo 10 liturgia, 
 p.Trifonin pyhiinvaellus

La  7.9. klo 18 vigilia, 
 Neitsyt Marian syntymäjuhla
Su  8.9 klo 10 liturgia, 
 Neitsyt Marian syntymäjuhla

KEVÄJÄRVI

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

Ti  23.7. klo 18 vigilia, praasniekka, 
 pyhittäjät Boris ja Gleb
Ke  24.7. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys
Ma  5.8. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen kirkastumisen juhla
Ti  6.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastumisen juhla

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

La  20.7.klo 18 vigilia 
To  15.8. klo 10 liturgia, 
 Neitseen Marian kuolonuneen 
 nukkumisen juhla eli Uspenia
 
TUULISPÄÄN TUNTURI
Maston juurella

Pe  19.7. klo 17 ehtoopalvelus, 
 profeetta Elian juhla

NITSIJÄRVI

OSKARI JA AKULIINA FOFONOFFIN 
PERIKUNNAN PAIKKA

Pe  28.6. klo 18 vigilia, 
 apostolien Pietarin ja Paavalin juhla
La  29.6. klo 10 liturgia, 
 apostolien Pietarin ja Paavalin juhla

Profeetta 
Elian juhlan 
ehtoopalvelus 
on Tuulispään 
tunturissa 
20.7. klo 17.

Keväjärvellä 
on marttyy-
rien Borikselle 
ja Glebille 
pyhitetyn 
tsasounan 
vuosittainen 
muistojuhla 
heinäkuun 
23.–24. 
päivinä.

Pyhttäjä Trifon 
Petsamolaisen 
pyhiinvaellus 
23.–25.8. ko-
koaa ihmiset 
jumalanpal-
veluksiin niin 
Sevettijärvelle, 
Näätämöön, 
Ivaloon kuin 
Nellimiinkin.

Katso Paimen-Sanomista 
myös Rovaniemen py-
hän Andreaksen kirkon 
jumalanpalvelukset!

Helluntaina viete-
tään praasniekkaa 
Nellimissä – satoi 
tai paistoi.
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LAPIN SEURAKUNTA

Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019

Kuultõs sieʹbrrkåʹddväʹlddõõzz vaalâst 2019

Vaalin toimittamisen aika
Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakun-
nanvaltuuston vaali toimitetaan 
3.–17.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa vali-
taan valtuustoon yhdeksän (9) jäsentä. Seu-
rakunta muodostaa kaksi (2) vaalialuetta. I 
Vaalialueelta, johon kuuluvat seuraavat kun-
nat: Inari, Utsjoki, Enontekiö, Kittilä, Muo-
nio ja Savukoski, valitaan neljä (4) jäsentä. 
II Vaalialueelta, johon kuuluvat seuraavat 
kunnat: Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, 
Salla, Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, 
Pello ja Ylitornio, valitaan viisi (5) jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa (Ounasvaarantie 
16, 96400 Rovaniemi) 16.–22.9.2019 väli-
senä aikana.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon 
korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 24.9.2019. Vaalilauta-

kunta vahvistaa äänioikeutettujen luette-
lon kokouksessaan 28.9.2019.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Lapin ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seura-
kunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussa-
kin esityksessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaa-
lialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli I 
vaalialueelta enintään neljä (4) jäsentä ja 
II vaalialueelta enintään viisi (5) jäsentä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täy-
dellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja 
se on vähintään kahden Lapin ortodoksi-
sen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon 
(Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi) 
viimeistään 19.9.2019.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Lapin 
ortodoksisen seurakunnan päätoiminen 
työntekijä.

Vaalilautakunta laatii annettujen asia-
kirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä 
ilmoituksen äänestysajoista ja äänestys-
paikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin 
vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus 
asetetaan nähtäväksi kirkkoherranviras-
tossa seurakunnan ilmoitustaululle ja Pai-
mensanomat-lehteen nro 3/2019 viimeis-
tään 30 päivää ennen vaalitoimituksen 
alkamista.

Rovaniemellä 27.5.2019

Jaakko Vainio, kirkkoherra

vaalilautakunnan puheenjohtaja

Vaal tuåimtummuž äiʹǧǧ
Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd 
sieʹbrrkåʹddväʹlddõõzz vaal tuåimtet 
3.–17.11.2019 kõskksaž äiʹǧǧen. Vaalâst 
vaʹlljeet väʹlddõʹsse ååuʹc (9) vuäzzliʹžžed. 
Sieʹbrrkååʹddest lie kueʹhtt (2) vaalvuuʹd.  
I Vaalvuuʹdest, koozz koʹlle täk kååʹdd:  
Aanar, Uccjokk, Jeänõk, Kihttel, Muonio  
da Suõvvkuõškk, vaʹlljeet nellj (4) vuäzzla. 
II Vaalvuuʹdest, koozz koʹlle täk kååʹdd: 
Ruäʹvnjargg, Suäʹđjel, Ǩeeʹmmjäuʹrr, Salla, 
Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, Pello 
da Pâʹjjtornio, vaʹlljeet vitt (5) vuäzzla.

Jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi 
loǥstõk 
Jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõk lij 
vueiʹnnemnalla ceerkavkonttrest 
(Ounasvaarantie 16, 96400 Ruäʹvnjargg) 
16.–22.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen. 

Õõlǥtõõzz jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi 
loǥstõõǥǥ teevvmest âlgg kueʹđđed 
ceerkavkonttra mââimõõzzâst 24.9.2019. 
Vaal-luʹvddkåʹdd raʹvvai 

jiõnstemvuõiggâdvuõttniiʹǩǩi loǥstõõǥǥ 
såbbreʹstes 28.9.2019.

Võboršiiʹǩǩi piijjmõš 
Kueiʹtest Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd 
jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩest lij 
vuõiggâdvuõtt piijjâd vaalvuuʹdstes 
võboršiiʹǩǩid sieʹbrrkåʹddväʹlddõʹsse.

Eʹtǩǩõõzz âlgg raajjâd ǩeerjlânji da 
juõʹǩǩ eʹtǩǩõõzzâst vueiʹtet eʹtǩǩeed 
jäänmõsân nuʹtt määŋg võboršeʹǩǩed ko  
tõn vaalvuuʹdest vaʹlljeet väʹlddõʹsse 
vuäzzlaid leʹbe I vaalvuuʹdest jäänmõsân 
nellj (4) vuäzzla da II vaalvuuʹdest 
jäänmõsân vitt (5) vuäzzla.

Äʹššǩeeʹrjest âlgg leeʹd võboršeeʹǩǩ 
tiudd nõmm, šõddâmäiʹǧǧ da dommkåʹdd  
da tõn âlgg uuʹccmõsân kueiʹt Lappi 
ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd vuäzzla 
vuâllaǩeeʹrjted. 

Võboršeǩpiijjmõõžž kuõskki äʹššǩiiʹrjid 
âlgg tuåimted ceerkavkonttra (Ounasvaaran-
tie 16, 96400 Ruäʹvnjargg) mââimõõzzâst 
19.9.2019. 

Vaalââʹntemvuõtt
Vaalââʹntemvuõđlaž sieʹbrrkåʹddväʹlddõõzz 
vaalâst lij ortodookslaž kriistlaž 
väimmjurddjest tobddum sieʹbrrkååʹdd 
vuäzzlaž, kååʹtt ij leäkku väjjvääldsaž ij-ǥa 
Lappi ortodookslaž sieʹbrrkååʹdd 
väʹlddtuåimlaž tuâjjlaž.

Vaal-luʹvddkåʹdd rääjj uvddum  
äʹššǩiiʹrji vuâđald võboršeǩloǥstõõǥǥ di 
iʹlmmtõõzz jiõnstemaaiʹjin da 
jiõnstempaaiʹǩin, vaalvueʹjjest di tõʹst,  
kuäʹss vaal puåđõõzz õlmstââʹttet. Tän 
iʹlmmtõõzz piijât vueiʹnnemnalla 
ceerkavkonttrest sieʹbrrkååʹdd 
iʹlmmtemtauʹlle da Paimensanomat – 
gaʹzeââʹte nr 3/2019 mââimõõzzâst 30 
peiʹvved ouddâl vaaltuåimtõõzz älggmõõžž. 

Ruäʹvnjaarǥâst 27.5.2019

Jaakko Vainio, pââimõs papp

vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei 
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OULUN SEURAKUNTA 

Pyhä Henki ja me

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 5115 741

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, 17.6.–14.7.
pappi Tuukka Rantanen, 15.7.–11.8.
kanttori Juhani Matsi, 12.6.–12.7.
kanttori Helena Matsi, 15.7.–18.8.

Vietämme näinä päivinä helluntaijuhlaa. Juhlan sa-
noma muistuttaa, mikä kirkko on. Pyhä kirkko ei 
olisi selvinnyt ihmisvoimin kahden vuosituhannen 
ajan, vaan sen elämä perustuu Pyhän Hengen jatku-
vaan läsnäoloon ja laskeutumiseen. Näin ollen kir-
kon elämä on jatkuvaa helluntaita. 

Me ihmiset olemme luonteiltamme usein epäile-
väisiä. Kaipaamme vähintäänkin sanallisia todisteita 
Jumalan ja hänen Pyhän Henkensä läsnäolosta. Kes-
keinen Hengen läsnäolon merkki löytyy meistä itses-
tämme, meidän käytöksestämme ja tavoistamme. 

Monet meistä ovat osallistuneet liturgiaan toistu-
vasti koko elämänsä ajan. Jokin sisäinen voima joh-
dattaa meidät vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen 
osallistumaan jumalallisesta liturgiasta siitä huolimatta, että se on sisällöltään ja 
rakenteeltaan aina sama. 

Silti me koemme pyhän liturgian aina ainutlaatuisella tavalla. Ja jos kyke-
nemme osallistumaan siitä sydän ja mieli avoinna, niin se aina rakentaa meitä 
ihmisinä. Joka kerta poistuessamme pyhäköstä olemme parempia ihmisiä. 

Apostoli Paavalin opetuksessa toistuu hyvin usein ajatus valosta, joka johdat-
taa meidät Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 

Valossa eläminen edellyttää rehellistä suhdetta Jumalaan, omaan itseensä, 
toisiin ihmisiin ja elinympäristöön. Valossa elämisessä ei ole sijaa kaksoiselämäl-
le eikä tekopyhyydelle, jonka kaapuun pinnallinen Jumala-suhde usein puetaan. 

Kasteessa saadussa uudessa elämässä pysymme kiinni osallistumalla pyhästä 
eukaristiasta, ehtoollisesta, säännöllisesti. Sen, mitä koemme liturgiassa, elämme 
todeksi lähimmäistä palvelemalla. Näin ollen kaste, ehtoollinen ja lähimmäisen 
palveleminen kulkevat käsi kädessä. Ne kaikki ovat merkkejä Pyhän Hengen läs-
näolosta keskuudessamme. Ne ovat valon lapsena elämisen edellytyksiä. 

Siunauksen toivotuksin,

Marko Patronen

kirkkoherra
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

OULU 

PYHÄN KOLMINAISUUDEN 
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745
Katedraali avoinna kesällä 
ma–pe 17.6.–9.8. klo 11–16

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, Yle radio 1
su  9.6. klo 13.30 suuri ehtoopalvelus,   
 polvirukoukset
ma 10.6. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen päivä
la  15.6. klo 12 Kiitosakatistos, 
 Villa Vienan rukoushuone 
 (Hietasaarien ponipiha, 
 Vaaskiventie 12, Oulu)
la  15.6. klo 18 vigilia

su  16.6. klo 10 liturgia
su  30.6. klo 10 liturgia
la  6.7. klo 18 vigilia
su  7.7. klo 10 liturgia
su  14.7. klo 10 liturgia, 
 kristinoppileirin päätös
su  21.7. klo 10 liturgia
la  27.7. klo 18 vigilia
su  28.7. klo 10 liturgia
su  4.8. klo 10 liturgia
ma 5.8. klo 18 vigilia
ti  6.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastuminen, 
 uuden sadon siunaaminen
la  10.8. klo 18 vigilia
su  11.8. klo 10 liturgia
ke  14.8. klo 18 vigilia
to  15.8. klo 10 liturgia,
 Jumalansynnyttäjän kuolonuneen   
 nukkuminen
to  15.8. Taiteiden yö, 
 kirkossa avoimet ovet klo 9–21
to  15.8. klo 16 kiitosakatistos
to  15.8. klo 17 avoimet kuoroharjoitukset  
 kirkossa
to  15.8. klo 20 Katedraalikuoron konsertti
su  18.8. klo 10 liturgia
ke  21.8. klo 18 rukouspalvelus koulun   
 lukuvuoden alkaessa, ekaluokkalaisten  
 siunaaminen koulutielle
la  24.8. klo 18 vigilia
su 25.8. klo 10 liturgia 
la  31.8. klo 18 vigilia
su  1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku
ke  4.9. klo 17 ehtoopalvelus
to  5.9. klo 17 ehtoopalvelus
la  7.9. klo 12 Moleben ja muistolitania,   
 Maikkulan praasniekka    
 (Maikkulanrinne 42, Oulu), 
 klo 17 vigilia

su  8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä
ke  11.9. klo 17 ehtoopalvelus
to  12.9. klo 17 ehtoopalvelus
pe  13.9. klo 17 vigilia
la  14.9. klo 10 liturgia, 
 pyhän ristin ylentäminen
su  15.9. klo 10 liturgia
ke  18.9. klo 17 ehtoopalvelus 
to  19.9. klo 17 ehtoopalvelus
la  21.9. perhepäivä katedraalilla;   
 Soivan Siilin konsertti ja 
 muuta ohjelmaa
su  22.9. klo 10 liturgia
ke  25.9. klo 17 ehtoopalvelus
to  26.9. klo 17 ehtoopalvelus
la  28.9. klo 17 vigilia
su  29.9. klo 10 liturgia

MUHOS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 044 984 7748

la  13.7. liturgia klo 9 Koortila
la  10.8. klo 12 ekumeeninen praasniekka  
 Eeva ja Jussi Tervaskannon tsasounalla
su  25.8. klo 9 liturgia, Koortila
la  28.9. klo 10 liturgia
la  19.10. klo 10 liturgia

KEMI

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052  
Kemin kirkko avoinna kesällä 
ma–pe 1.–26.7. klo 11–16

la  22.6. klo 18 vigilia
su  23.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 temppelijuhla
su  14.7. klo 10 kiitosakatistos 
ke  21.8. klo 18 ehtoopalvelus
su  1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku
ke  4.9. klo 18 ehtoopalvelus
pe  13.9. klo 18 vigilia, kunniallisen ja   
 eläväksitekevän ristin ylentäminen
la 14.9. klo 10 liturgia, kunniallisen ja   
 eläväksitekevän ristin ylentäminen
ke  18.9. klo 18 ehtoopalvelus
ke  2.10. klo 18 ehtoopalvelus
ke  16.10. klo 18 ehtoopalvelus
la  26.10. klo 10 liturgia

Hiippakuntapäivillä Oulussa toimitettiin 
20-vuotispanihida Petros Sasakin puolesta.

Lapsikuoro liturgiassa hiippakuntapäivillä.

Kuvat: Tuukka Rantanen
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TORNIO

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

la  29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 Pietari ja Paavali, temppelijuhla
to  5.9. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  8.9. klo 10 liturgia, 
 Neitseen Marian syntymä
to  19.9. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  26.9. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  3.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  10.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  17.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  20.10 klo 10 liturgia
to  24.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  31.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus

VIHANTI

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

la  20.7. klo 10 liturgia, 
 avoimet ovet -tapahtuma
su  18.8. klo 10 liturgia
ma 30.9. klo 17 vigilia
ti  1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys,  
 Jumalanäidin suojelus, temppelijuhla 

RAAHE

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

to  1.8. klo 10 liturgia, ristin esiintuominen 
la  31.8. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

la  12.10. klo 14 akatistos
su  13.10. klo 9 liturgia

KUUSAMO

HAKALAN PERHEEN KOTITSASOUNA
Lämsäkyläntie 127, Kuusamo

Pe  26.7. klo 11 liturgia

TAIVALKOSKI

JALAVAN KAUPPAKARTANON 
KAHVILA
Mikonkuja 2

ti  2.7. klo 18 kiitosakatistos, 
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

PUDASJÄRVI

VANHUSTEN PALVELUKESKUS
Kauppatie 25

la  17.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

OULAINEN

EV.LUT. SEURAKUNTAKOTI
Oulaistenkatu 59

su  22.9. klo 16 ekumeeninen ilta; 
 mukana mm. Oulun katedraalikuoro

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE 
(KANNATUSYHDISTYKSEN 
YLLÄPITÄMÄ)
Matkailutie 249

to  6.6. klo 18 rukouspalvelus ja   
 kesäkauden avaus
to  13.6. klo 18 rukouspalvelus ja   
 nuotioilta Viitapakassa
to  20.6. klo 18 rukouspalvelus
to  27.6. klo 18 rukouspalvelus 
to  4.7. klo 18 vedenpyhitys 
to  11.7. klo 18 rukouspalvelus
to  25.7. klo 18 rukouspalvelus

Kanttori Heikki 
Hattusen 
johtama Tam-
pereen kuoro 
Oulussa 7.5.

Tampereen ja 
Oulun kuorot 
lauloivat muu-
taman laulun 
myös yhdessä 
dir.cant Ju-
hani Matsin 
johdolla.

Nouskoon minun rukoukseni niin kuin suitsu-
tussavu Sinun kasvojesi eteen...

Kuvat: Tuukka Rantanen

Kuva: Tuukka Rantanen
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OULUN SEURAKUNTA 

Kirkkoonliittämisiä Oulussa ja Kemissä.

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

OULUN TIISTAISEURA 
SYKSYLLÄ 2019 

Kokoonnumme tiistaisin kello 17: 

• 17.9. • 10.12.• 1.10.
• 15.10.
• 29.10.

• 12.11.
• 26.11.

tuloa! Kanttori Helenan ja Teudor-karhun 
yhteinen puhelinnumero on 044 511 5748 
tai helena.matsi@ort.fi

MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin 
klo 16.00–17.40 jälleen 21.8.2019 alkaen. 
Kanttori Helenan ja Teudor-karhun yhtei-
nen puhelinnumero on 044 511 5748 tai 
helena.matsi@ort.fi 
Lämpimästi tervetuloa!

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

LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA 
KESÄKUUSSA 2019
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin alakouluikäisille lapsille (7–13v.) 
ma–pe 3.–7.6. seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja teh-
dään muuta mukavaa yhdessä sekä osallis-
tutaan lyhyisiin rukoushetkiin ja opetus-
tuokioihin.
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja 
kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakun-
nan nuoria.
Leiripäivien aikana osallistujille tarjotaan 
ateria ja välipala. Leirin hinta on seurakun-
nan jäsenille 25 euroa. Ilmoittautuminen 
31.5. mennessä oulu@ort.fi / 044 5115 741.

LASTEN- JA NUORTENLEIRI 
TERVOLASSA 11.–13.10.2019
Kaikille seurakuntalaisille avoin 7–15-vuo-
tiaiden lasten- ja nuortenleiri järjestetään 
viikonloppuna 11.–13.10. Törmävaaran 
leirikeskuksessa (Leiritie 11, Tervola). Oh-
jelmassa mm. Leikkejä, ulkoilua, liturgia ja 
huippua leiriruokaa! :)
Leiri alkaa perjantaina 11.10. klo 16 ja 
päättyy sunnuntaina 13.10. klo 13.
Leirimaksu 20 euroa.
Ilmoittautumiset kanttori Helena Matsille 
helena.matsi@ort.fi / 044 5115 748 viimeis-
tään 15.9. mennessä. Leiripappina toimii 
isä Tuukka Rantanen ja mukana on myös 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakun-
nan nuoria.
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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. Kerho alkaa jälleen 
syyskuussa 2019.
Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com 

KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 15 laulajaa ja lisää otetaan 
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään 
jokaiselle kiinnostuneelle!
Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunte-
ja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei 
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen 
vaatii.
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalan-
palvelusmusiikkiin. 
Katedraalikuoro harjoittelee kevät- ja 
syyskaudella torstaisin klo 17.00–19.00 
seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu). Ota 
rohkeasti yhteyttä: kanttori Juhani Matsi, 
puh. 044 511 5743, juhani.matsi@ort.fi

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syys- ja kevät-
kaudella keskiviikkoisin Oulun seurakun-
tasalissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksiäänisesti 
kirkkoveisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien 
lauluja ja kansanlauluja. Katso tarkemmat 
kokoontumispäivät ja kellonajat:  
http://www.oulunortodoksinenseurakun-
ta.fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-alue-kuoro-
toiminta/ 
Kesätauon jälkeen kirkkolaulupiiri alkaa 
jälleen syyskuussa.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan lau-
lamisen ilo!
 
LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja lasten-
lauluja, ja joita laulamme seurakunnan 
juhlissa ja toisinaan liturgiassa. Lapsia on 
kuorossa tällä hetkellä yhdeksän, ja lisää 
mahtuu tähän hauskaan joukkoon! Kevääl-
lä kuoro harjoittelee vielä ennen kesälo-
maa 3.5, 17.5 ja 31.5. Syksyn ensimmäinen 
kokoontuminen on torstaina 22.8. Terve-
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DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo 
9.00–10:30 jälleen syyskuusta 2019 alkaen. 
Aamiainen on maksuton. Lämpimästi ter-
vetuloa! 
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi 
seurakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti 
yhteyttä. Lisätiedot: Marja Tervahauta, 
p. 044 214 5302, mtervahauta@live.com

KEMPELEEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala 
p. 040 518 1071, 
helja.rahikkala@gmail.com

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

MERI-LAPIN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, 
p. 050 355 6580, 
kerttu.junnonen@gmail.com

OULUN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja, pj. Tuula Jokiranta, 
p. 040 586 6326, 
tuula.jokiranta@dnainternet.net

RAAHEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Lea Kuusirati 
p. 0400 205 942.

VIHANNIN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja: siht. Ulla Haukka 
p. 040 746 1524
 

KUUSAMON TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja: pj. Seppo Pyy, p. 040 836 7074 
tai seppo.pyy@kuusamolainen.com

KIRJALLISUUSPIIRI
Syksyn 2019 ensimmäinen kirjallisuuspii-
ri kokoontuu ke 4.9. klo 17, jolloin käsitel-
lään kesän kirjaa Joel Haahtelan Adèlen 
kysymys.
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustele-
maan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen, 
tuukka.rantanen@ort.fi 

KATEKUMEENIKURSSI 2019–2020
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille tai kirkkoon liitty-
mistä harkitseville kokoontuu ehtoopal-
veluksen jälkeen joka toinen torstai kello 
17 Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 
Oulussa. Mukaan voi liittyä myös kurssin 
alkamisen jälkeen, tai halutessaan voi osal-
listua vain tiettyihin iltoihin. Kokonaisuu-
dessaan katekumeenikurssi tarjoaa moni-
puolisen perustietopaketin ortodoksisesta 
uskosta, elämästä ja kulttuurista.
Syksy 2019 
to  19.9. Aloitus: jumalanpalvelukset ja   
 kirkkotila, jumalanpalvelustavat 
to  3.10. Ortodoksisen uskon pääpiirteitä  
 ja ihmiskuva 
to  17.10. Yleisesitys ortodoksisesta 
 kirkosta Suomessa ja maailmalla 
to  31.10. Ikonit ortodoksisessa kirkossa 
to  14.11. Raamattu ja traditio 
to  28.11. Ortodoksinen kirkkomusiikki
Olet lämpimästi tervetullut!
Lisätietoja: isä Tuukka Rantanen, 
tuukka.rantanen@ort.fi / p. 044 5115 744

TIE TRADITIOON -KURSSI
Kaikille avoin ortodoksista uskoa, teolo-
giaa ja traditiota käsittelevä kurssi, jonka 
kautta voi syventää elämäänsä kirkon yh-
teydessä. Kokoonnumme joka toinen tor-
stai klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen 
to 26.9. alkaen. Syksyn 2019 aiheena on 
Jeesuksen rukous. 
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija 
Johannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882.

LUKIJAKERHO
Haluaisitko toimia raamatuntekstien ja 
rukousten lukijana jumalanpalveluksissa? 
Tarjolla opetusta äänenkäyttöön, resi-
tointiin ja lukijan tehtäviin – ota rohkeasti 
yhteyttä! Opettajana toimii Helena Matsi, 
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi

NUORTEN LAUANTAI-ILLAT
Nuorten illat pidetään lauantaisin 7.9.2019 
alkaen. Illat alkavat siis kirkossa vigilialla 
klo 17, mutta jos ei pääse heti siihen mu-
kaan niin tervetuloa joukkoomme myö-
hemmin illalla. Kerhohuoneelle siirrytään 
kirkosta n. klo 18:30.
Lauantai-illoissa on joka illalle oma tee-
mansa josta puhumme alkuun, mutta 
viimeistään klo 19.45 alkaen ilta jatkuu tu-
tuissa merkeissä pelien, yhdessäolon, toisi-
naan leffojen / muun mukavan tekemisen 
parissa. Illat päättyvät n. 22.30.
Lisäinfoa isä Tuukalta, 
tuukka.rantanen@ort.fi, 044 5115 744, 
www.oosrk.fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-
alue-lasten-ja-nuorten-kerhot/ 

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA

Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa 

(Torikatu 74) klo 10–10.45. 
Ohjelmassa on ohjattua askartelua, 

leikkiä, laulua ym. toimintaa.
 Kerhon jälkeen mennään 

katedraaliin ja osallistutaan pyhään 
ehtoolliseen yhdessä vanhempien 

kanssa.
Kirkkokerho on nyt kesätauolla. 

Seuraava kokoontuminen on 
sunnuntaina 1.9.2019.

Tiedustelut: 
Anne Patronen, p. 040 540 8943, 

sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com .

Nuortenilta Megazonessa.

Kirkkoleipien leipojia kahvitauolla.

Kuva: Helena Matsi

Kuva: Tuukka Rantanen
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OULUN SEURAKUNTA 

Pääsiäisen odotusta 
ja iloa Oulussa, 
Kemissä ja Torniossa
Kuvat: Maija Hakala, Maarit Paakkola, Helena Matsi ja 
Ivan Arkhipov

KESÄN 2019 PRAASNIEKKOJA 
OULUN SEURAKUNNASSA

Oulu
Ma–pe 7.–9.6., helluntai, Pyhän
 Kolminaisuuden katedraalin praasniekka 
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, Yle radio 1 
su  9.6. klo 13.30 suuri ehtoopalvelus,   
 polvirukoukset
ma 10.6. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen päivä
to  15.8. TAITEIDEN YÖ, 
 kirkossa avoimet ovet klo 9-21 
klo 10 liturgia 
klo 16 kiitosakatistos 
klo 17 avoimet kuoroharjoitukset kirkossa 
klo 20 Katedraalikuoron konsertti
Kemi
La–su 22.–23.6. Johannes Kastajan   
 syntymäpäivä, Kemin kirkon   
 praasniekka (Lehtokatu 31, Kemi) 
la  22.6. klo 18 vigilia 
su  23.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,   
 Johannes Kastajan syntymä, 
 temppelijuhla 
Tornio
Apostolien Pietarin ja Paavalin päivä,   
 Tornion kirkon praasniekka 
 (Lukiokatu 1, Tornio)
pe  29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja   
 liturgia, pyhät apostolit Pietari ja Paavali,  
 temppelijuhla 
Taivalkoski
Jalavan kauppakartanon kahvila 
(Mikonkuja 2)
ti  2.7. klo 18 rukouspalvelus, kirkkokahvi ja  
 praasniekkajuhla 
Vihanti
Vihannin rukoushuone (Vanha Ouluntie 26)
la  20.7. klo 10 liturgia, profeetta Elian   
 päivä, avoimet ovet -tapahtuma
Muhos
la  10.8. klo 12 ekumeeninen praasniekka  
 Eeva ja Jussi Tervaskannon tsasounalla
Pudasjärvi
Keskustan palvelukeskus (Kauppatie 25)
la  17.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 kirkkokahvi ja praasniekkajuhla
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Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019
Vaalin toimittamisen aika
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 
2020–2023 toimitetaan 3.–17.11.2019 
välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuus-
toon kaksitoista (12) jäsentä. Seurakunta 
muodostaa viisi (5) vaalialuetta: Oulun 
vaalialueelta, johon kuuluvat Hailuodon, 
Iin, Kempeleen ja Oulun kunnat, valitaan 
seitsemän (7) jäsentä, Raahen vaalialu-
eelta, johon kuuluvat Alavieskan, Kala-
joen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, 
Oulaisten, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja 
Siikalatvan kunnat, valitaan yksi (1) jäsen, 
Kemin vaalialueelta, johon kuuluvat, 
Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja 
Tornion kunnat, valitaan kaksi (2) 
jäsentä, Muhoksen vaalialueelta, johon 
kuuluvat Muhoksen, Tyrnävän ja Utajär-
ven kunnat, valitaan yksi (1) jäsen sekä 
Kuusamon vaalialueelta, johon kuuluvat 
Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken 
kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa viraston aukiolo-
aikana ( klo 9–12 ), Torikatu 74, 90120 

(2) Oulun ortodoksisen seurakunnan 
jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaa-
lialueelta on valittavia. Vaalitoimituksessa 
ei enää voi esittää ehdokkaita. 

Vaalikelpoisuus
Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan 
valita ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu äänioikeutettu seura-
kunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. 
Vaalilautakunta laatii annettujen asiakir-
jojen perusteella ehdokasluettelon sekä 
ilmoituksen äänestysajoista ja äänestys-
paikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin 
vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus 
asetetaan nähtäväksi kirkkoherranviras-
tossa seurakunnan ilmoitustaululle ja Pai-
mensanomat-lehdessä nro 3/2019 vii-
meistään 30 päivää ennen 
vaalitoimituksen alkamista.

Oulussa 12.4.2019

Kirkkoherra

Marko Patronen

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

OULU, 16.–22.9.2019 välisenä aikana. 
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon kor-
jaamisesta on jätettävä kirkkoherranviras-
toon viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 
12.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa 
äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 
30.9.2019.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston 
vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luette-
loon merkityllä seurakunnan jäsenellä, 
joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä 
(3.11.2019) 16 vuotta. Äänioikeuttaan seu-
rakunnan jäsen voi käyttää vain henkilö-
kohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaali-
alueensa ehdokkaita. 

Ehdokkaitten asettaminen
Kahdella Oulun ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seura-
kunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu 
tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua 
koskevat asiakirjat on toimitettava Kirkko-
herranvirastoon, Torikatu 74, 90120 Oulu, 
viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 12.00 
mennessä. Asiakirjassa, josta on ilmettävä 
ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika 
ja kotikunta ja joka on vähintään kahden 

Rovasti Matti Porkka Helsinkiin
Seurakuntaamme yli 30 vuotta Meri-
Lapissa ja erityisesti Torniossa monipuoli-
sesti palvellut rovasti Matti Porkka on 
muuttanut Helsinkiin. Leskeksi jäätyään 
hänen läheisensä pyysivät, että isä Matti 
muuttaisi heidän lähelleen:

“Muutto ei ole ollut tässä elämänvai-
heessa helppo, mutta näin on tapahtunut 
kuitenkin lasteni ja heidän perheittensä 
toiveesta. Olen suuresti kiitollinen siitä, 
että olen saanut seurakunnassa palvella 
pyhän alttarin ääressä neljännesvuosisadan 
ajan. Kiitän tänä aikana palvelleita hiippa-
kunnan piispoja, seurakunnan papistoa ja 
toimihenkilöitä sekä seurakuntalaisia – eri-
tyisesti Kemin ja Tornion alueella. 

Toivotan teille kaikille kaunista elä-
mää, rauhaa ja rakkautta sekä monia 
armorikkaita vuosia!”

Seurakuntana rukoilemme tätä samaa 
myös isä Matille perheineen, ja kiitämme 
lämpimästi rakastettua Tornion paimen-
tamme kuluneista vuosikymmenistä! 
Monia armorikkaita vuosia Uspenskin 
katedraalin papistossa!

Isä Matin yhteystiedot:
Rovasti Matti Porkka 
Munkkiniemen Puistotie 22 A 8 
00330 HELSINKI 
puh. 0400 296 422
email: matti.porkka@pp3.inet.fi

Rovasti Matti Porkka pitämässä opetuspuhetta 
Tornion kirkossa.

Kuva: Tuukka Rantanen
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VAASAN SEURAKUNTA 

Eri ikäpolvien yhteys

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

Seurakunnalle kuuluu hyvää. Seurakunta kasvaa ja monikulttuuristuu. Valtuuston ja neuvos-
ton vuonna 2018 hyväksymän sopeuttamisohjelman tuloksena seurakunnan tulos jäi viime 

vuonna ylijäämäiseksi ja on tällä hetkellä tasapainossa. 
Kiitos tästä kaikille neuvoston ja valtuuston jäsenille hy-
vin tehdystä työstä kirkon ja seurakuntamme hyväksi! 

Lähestymässä on Vaasan ja Tampereen yhteinen 
kristinopinleiri, johon osallistuu nuoria ja ohjaaja 
myös meidän seurakunnastamme. Vaasan seurakun-
nassa nuorten osuus jäsenmäärästä on 23%, mikä on 
eniten koko hiippakunnassa. Kirkon perinteet jatkuvat 
elävinä saumattomasti ikäpolvesta toiseen, kun ne yh-
distävät nuorison ja vanhemman ikäpolven. 

Nykyaikamme syvä ja kipeä haaste on uskonnolli-
suuden yksilöityminen. Enemmän ja enemmän ajatel-
laan, että uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia, 
eikä osallistuminen palveluksiin ole välttämätöntä. 
Henkinen kaipuu Jumalan ja sen pyhyyteen kuitenkin 
säilyy ja pysy korkeana. 

Kirkko pyrkii vastaamaan tähän kaipuuseen ko-
rostamalla yhteisöllisyyttä ja persoonallisuutta, mutta 

myös Ylösnousemuksen ilosanomaa.  Kirkkomme tärkein ominaisuus on yhteys ja ykseys 
ylösnousseessa Kristuksessa. Kirkko ei ole meidän oma vaan Herran oma. Sana kirkko 
”kiriaki” tarkoittaa juuri Herran omaa. Kirkkoa voi palvella vain elämällä Jumalassa ja 
Hänen uudistuvassa armovoimassa, osallistumalla ja sen kautta myös Kirkon uudistumis-
ta siten toteuttamalla. 

Toivotan teille kaikille hyvää kesää sekä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen siunaa-
maa pääsiäisaikaa. Kristus nousi kuolleista!

Kontakter över generationerna
Det går bra för vår församling. Den växer, och blir mera mångkulturell. Som ett resultat 
av anpassnings-programmet, som församlingsfullmäktige och församlingsrådet godkände 
år 2018, visade församlingens ekonomiska resultat i fjol ett överskott och är i detta nu i 
balans. Ett stort tack till alla medlemmarna av rådet och fullmäktige för det gemensamma 
arbetet för kyrkans och vår församlings väl.

Sommaren 2019 deltar ungdomar och ledare från Vasa i det gemensamma 
kristendomsläger som ordnas av Vasa och Tammerfors församlingar. Av medlemmarna 
i Vasa församling är 23 procent ungdomar, vilket är den största andelen inom Uleåborgs 
stift. Kyrkan förenar medlemmar av olika ålder, och kyrkans traditioner förmedlas på ett 
naturligt sätt vidare från generation till generation.

Nutidens djupaste och svåraste utmaning är att tron har blivit privat. Allt oftare tänker 
man sig att tron är en privatsak, och att det inte är nödvändigt att delta i gudstjänster. Genom att 
delta i verksamhet som leds av kyrkan bevarar man den personliga religiositeten, utövandet 
av religionen fortsätter och längtan efter gemenskapen med Gud och Guds helighet fortgår.

Kyrkan försöker svara på denna längtan genom att betona gemenskap, det personliga 
och glädjebudskapet om Kristi uppståndelse. Dess viktigaste egenskap är gemenskapen och 
enheten i den uppståndne Kristus. Kyrkan är inte vår, utan Herrens. Själva ordet kyrka kommer 
från grekiskans ”kyriake”, som betyder ”Herrens egen”. Man kan tjäna kyrkan bara genom att 
leva i Gud och ta del av hans förnyande nåd och genom den förverkliga förnyelsen av kyrkan.

Jag önskar er alla en trevlig sommar och en påsktid välsignad av Jesus Kristus, vår 
frälsare! Kristus är uppstånden från de döda! 

Andrei Sõtsov
kirkkoherra / kyrkoherde
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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Kuva: Stiina Sotsov

Lasten pääsiäinen Vaasassa 22.4.2019.

Liturgia Vaasassa 17.3.2019.

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO 
Nikolainkuja 1, Vaasa 
Isännöitsijä: paikka on avoinna 

Su  9.6. klo 10 liturgia ja polvirukoukset,   
 Helluntai 
To  13.6. klo 17 ehtoopalvelus
La  15.6. klo 17 vigilia
To  20.6. klo 17 ehtoopalvelus
Su  23.6. klo 17 vigilia
Ma 24.6. klo 10 liturgia, Herran edelläkävijän 
 Johannes Kastajan syntymä
La  29.6. klo 10 liturgia, 
 apostolit Pietari ja Paavali 
Su  21.7. klo 10 liturgia, 
To  8.8. klo 20 kiitosakatistos 
La  10.8. klo 17 vigilia
Su  11.8. klo 10 liturgia, kriparin päätös
Ke  14.8. klo 17 vigilia
To  15.8. klo 10, liturgia, Jumalanäidin 
 kuolonuneen nukkuminen
Su  25.8. klo 10 liturgia
To  29.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su 1.9. klo 10 liturgia, 
 kotieläinten siunaus liturgian jälkeen
To  5.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su  8.9. klo 10 liturgia, 
 Neitsyt Marian syntymä

Pe  13.9. klo 17 vigilia
La  14.9. klo 10 liturgia, Kunniallisen ja 
 eläväksi tekevän ristin ylentäminen
La  21.9. klo 17 vigilia
Su  22.9. klo 10 liturgia
La  28.9. klo 17 vigilia
Su  6.10. klo 10 liturgia
Su  20.10. klo 10 liturgia
Ke  23.10. klo 10 Jakobin liturgia
La  26.10. klo 17 vigilia
Su  27.10. klo 10 liturgia

KOKKOLA

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

Su  9.6. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus 
 polvirukouksineen, Helluntai  
Ma 24.6. klo 10 liturgia, Herran edelläkävijän 
 Johannes Kastajan syntymä
To  15.8. klo 10 liturgia, Jumalanäidin 
 kuolonuneen nukkuminen
Ke  25.9. klo 17 rukouspalvelus
Su  6.10. klo 10 liturgia
Ke  23.10. klo 17 rukouspalvelus

PIETARSAARI

PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA PYHÄN 
ANNAN RUKOUSHUONE 
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari 
isännöitsijä Leif Sandvik
p. 050 593 9148 
 
Su  16.6 klo 10 liturgia, 
 eläinten siunaus liturgian jälkeen
La  20.7. klo 9.30 liturgia, ristisaatto, 
 vedenpyhitys, praasniekka, 
Su  18.8. klo 10 liturgia 
La  21.9. klo 10 liturgia
La  19.10. klo 10 liturgia

LAPUA

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

Su  26.5. klo 10 liturgia
Pe  19.7. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 praasniekka

Su  18.8. klo 10 liturgia
Su  15.9. klo 10 liturgia
Su  13.10. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

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

Su  30.6. klo 10 liturgia 
To  8.8. klo 18 maalikkopalvelus
To  22.8. klo 18 maalikkopalvelus
La  31.8. klo 10 liturgia
To  12.9. klo 10 maalikkopalvelus
Ma 30.9. klo 18 akatistos
La  5.10. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 Jumalan äidin suojelus, 
 rukoushuoneen praasniekka

HARRSTRÖM, KORSNÄS

KP METROPOLIITTA ELIAN 
KOTITSASOUNA
Juthnystuvägen 16, Harrström

Su  4.8. klo 10 liturgia 

KRISTIINANKAUPUNKI 

PYHIEN MIRHANTUOJANAISTEN 
RUKOUSHUONE
Peruksentie 247, Lapväärtti

La  17.8. klo 10 liturgia 
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

VAASAN SEURAKUNTA 

Filantropian hyväntekeväsyyskontsertti Vaasassa 7.4.2019. 

Arkkipiispa palkitsi ansioituneita äitejä 15.4.2019. Monia vuosia seurakuntalaisillemme Leena-
Maijalle ja Katjalle!

Ku
va

: H
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KAUHAJOKI

KAUHAJOEN EV.LUT. SRK:N 
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1

Su  16.6. klo 10 liturgia 
La  7.9. klo 10 liturgia 

VETELI

HONKAKAPPELI
Emäntäkouluntie 52, Veteli

La  8.6. klo 10 liturgia 

KAUHAVA 

Ti  18.6. klo 17.00 yleinen panihida 
 (Vähäpassintie 190, Vanha hautausmaa)

Ti  18.6. klo 17.30 yleinen panihida 
 (Uusi hautausmaa: Juusolantie 38)

NÄRPIÖ

NÄRPIÖN EV LUT SEURAKUNNAN 
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyrkotåget 2A, Närpes

Su  29.9. klo 10 liturgia

KATEKUMEENIOPETUS ALOITTAA 
SYYSKUUSSA VAASASSA
Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, tulee 
ottaa yhteyttä pappeihin ja sopia tapaami-
sesta. Papit kertovat lisää ja heidän kaut-
taan tullaan opetukseen. Ortodoksiseen 
kirkkoon liittyville järjestetään syksyllä 
katekumeeniopetusta Vaasassa. Ensimmäi-
nen tapaaminen on Vaasan ortodoksisella 
seurakuntatalolla, Koulukatu 45, lauantai-

na 14.9. liturgian jälkeen klo 13. Opettaja-
na toimii Nina Jolkkonen-Porander, TM. 

RAAMATTUPIIRI, KOKKOLA
Kokkolan pyhien Simeonin ja naisprofeetta 
Hannan tsasounassa kokoontuu isä Pekka 
Helakallion pitämä Raamattupiiri. Syksyn 
ensimmäinen kokoontuminen on ke 25.9. 
ja 23.10. 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. Ensimmäi-
nen tapaaminen kesän jälkeen on 6.8. Lisä-
tietoja isä Simolta puh. 040 707 0678. 

PALAVA PENSAS ORTODOKSIAPIIRI 
SEINÄJOELLA
Seinäjoen Jumalanäidin suojeluksen tsa-
sounassa kokoontuu kerran kuussa orto-
doksiapiiri. Syksyn kokoontumiskerrat ovat 
12.8., 16.9. ja 30.9. klo 18.00. Lisätietoja isä 
Simolta puh. 040 707 0678.

LEIPOMISKERHO, VAASA 
Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille lapsista 
eläkeläisiin. Kerhossa leivotaan kirkkokah-
veja varten ja jutellaan leipomisen lomas-
sa. Kerho alkaa perjantaina 13.9. Lisätietoja 
kanttori Ninalta puh. 040 739 2149.

KOTIELÄINTEN SIUNAUKSET 
PIETARSAARESSA 16.6. JA 
VAASASSA 1.9. 
1.9. klo 11.30 toimitetaan kotieläinten siu-
naus Nikolaoksen kirkon edessä. Siunaus 
Pietarsaaren rukoushuoneella 16.6. liturgi-
an jälkeen. Kaikki karvattomat ja karvalli-
set kotieläimet ovat tervetulleita. 
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Virpovitsatalkoot Vaasassa 13.4.2019. 

Tampereen ortodoksisen seurakunnan kuoron vierailu 
Vaasaan 15.5.2019.

Lasten pääsiäinen Kokkolassa 23.4.2019

LÄHDE MUKAAN 
PYHIINVAELLUSMATKALLE

Pyhän Trifonin pyhiinvaellus 
22.8.–25.8.2019

Nellim ja Sevettijärvi

Matkan bussilla ja majoituksen 
hinta alustavasti n. 250 €, 

majoitukset Rovaniemellä, 
Inarissa Nellimissä 2hh tai 
tasokkaissa 4hh mökeissä, 
ateriat eivät kuulu hintaan.

Ilmoittautuminen 
15.6.2019 mennessä Ninalle 

nina.jolkkonen-porander@ort.fi
tai puhelimitse 040 739 2149

Hinta ja ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.

Matkanjärjestäjä: 
Vaasan ortodoksinen seurakunta.

PERHELEIRI MERIKARVIALLA

Porin tiistaiseura järjestää 
perheleirin la-su 24.–25.8. 

Merikarvialla 
Naistenniemen leirikeskuksessa.

Leirille ovat tervetulleita myös 
Vaasan seurakunnan jäsenet. 

Luvassa on leppoisaa yhdessäoloa, 
hyvää ruokaa, ulkoleikkejä, 

askartelua, saunomista ja uimista ja 
tietysti liturgia. 

Lisätietoa Jyri Luonilalta
jyri.luonila@gmail.com, 

puh. 050 351 3868.

Kuva: Nadia Zhandr
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Amharakielinen liturgia Vaasassa. Diakoni 
Fekade Woldemariam lukee evankeliumia.

TAITEIDEN YÖ VAASASSA 8.8. 
Vaasan kaupungissa on Taiteiden yö -ta-
pahtuma 8.8. Tapahtuman kunniaksi myös 
p. Nikolaoksen kirkon ovet ovat auki ja 
toimintaa on iltapäivästä lähtien. Ohjelma 
tarkentuu lähempänä. Ilta huipentuu 
kiitosakatistokseen klo 20.

KORSHOLMAN MUSIIKKIJUHLIEN 
KONSERTTI 
Sunnuntaina 28.7. klo 22.00 konsertti py-
hän Nikolaoksen kirkossa. Esiintyy Vertavo 
String Quartet. Ohjelmassa: ”La Notte”, 
Dutilleux, Saint-Saëns. Järnefelt, Vivaldi ja 
Wennäkoski. Tervetuloa!

LUONTORETKI BJÖRKBYN 
LINTUTORNILLE SUNNUNTAINA 1.9. 
Patriarkka Bartholomeos on siunannut 
kirkkovuoden ensimmäisen päivän luoma-
kunnalle. Tämän kunniaksi teemme pienen 
retken luonnonkauniille lintutornille Raip-
paluodon Björköbyhyn. Lähtö p. Nikola-
oksen kirkolta klo 13. Retki toteutetaan 
yksityisautoilla. Lintutornilla toimitetaan 
kiitosakatistos klo 14. Omia eväitä voi ottaa 
mukaan. Matkanjärjestäjä: Vaasan ortodok-
sinen seurakunta.
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Kuva: Ritva Pajula

VAASAN SEURAKUNTA 

Lasten pääsiäisliturgiassa 24.4.2019 isä 
Andrei siunasi uuden hautaristin Suomen 
sodassa 1808–1809 ortodoksisotilaiden 
muistoksi. Suomen sodassa kaatuneiden 
sotilaiden hautapaikkoja on mm. Kuorta-
neella, Isossakyrössä ja Vaasassa. Näissä 
pitäjissä käytiin kovimmat taistelut. Hauta-
paikat ovat muinais-muistolain mukaisesti 
rauhoitettuja, mutta lahonneiden ja kadon-
neiden ristien tilalle voidaan pystyttää uusi 
risti uhrien muistoksi. Vanhanmallinen 
hautaristi muistuttaa meitä psalmin 91:4 
sanoin: ”Siivillänsä hän sinua suojaa ja sinä 
saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen 
uskollisuutensa on kilpi ja suojus!” 

Markus Happo, 

Lapuan tsasounan isännöitsijä Lasten pääsiäinen Lapualla 24.4.19.

Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista 2019
Vaalin toimittamisen aika
Vaasan ortodoksisen seurakunnan seura-
kunnanvaltuuston vaali toimitetaan 
9.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa 
valitaan valtuustoon yhdeksän (9) jäsentä. 

Seurakunta muodostaa neljä (4) vaa-
lialuetta.
I Vaalialueelta Kokkola, johon kuuluvat 
seuraavat kunnat Kannus, Kokkola, Hal-
sua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toho-
lampi ja Veteli valitaan kaksi (2) jäsentä
II Vaalialueelta Pietarsaari, johon kuulu-
vat seuraavat kunnat Pietarsaari, Vöyri, 
Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy ja 
Larsmo valitaan kaksi (2) jäsentä
III Vaalialueelta Lapua, johon kuuluvat 
seuraavat kunnat Isojoki, Karijoki, Teuva, 
Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, 
Lapua, Kuortane, Ähtäri, Soini, Alajärvi, 
Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Alavus ja 
Kauhava valitaan kaksi (2) jäsentä
IV Vaalialueelta Vaasa, johon kuuluvat 
seuraavat kunnat Vaasa, Mustasaari, Maa-
lahti, Laihia, Isokyrö, Korsnäs, Närpes, 
Kaskinen ja Kristiinankaupunki valitaan 
kolme (3) jäsentä

Vaalit järjestetään lauantaina 9.11. Pie-
tarsaaressa (klo 10–11), Kokkolassa (klo 
12–13) sekä Lapualla (klo 16–17) ja sun-

nuntaina 10.11. Vaasassa (liturgian jälkeen 
klo 11.30–13). Vaaleissa valitaan yhdeksän 
valtuutettua. 

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa (Koulukatu 45, 
65100 Vaasa) 16.–22.9.2019 välisenä 
aikana.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon 
korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 24.9.2019. Vaalilauta-
kunta vahvistaa äänioikeutettujen luette-
lon kokouksessaan 28.9.2019.

Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Vaasan ortodoksisen seurakun-
nan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus 
asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seura-
kunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussa-
kin esityksessä voidaan esittää enintään 
niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaa-
lialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli I 
vaalialueelta enintään kaksi (2) jäsentä, II 
vaalialueelta enintään kaksi (2) jäsentä, III 
vaalialueelta enintään kaksi (2) jäsentä ja 
IV vaalialueelta enintään kolme (3) 
jäsentä. 

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täy-
dellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja 
se on vähintään kahden Vaasan ortodoksi-
sen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat 
on toimitettava kirkkoherranvirastoon 
(Koulukatu 45, 65100) viimeistään keski-
viikkona 18.9.2019 klo 14.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaa-
lissa on ortodoksisesta kristillisestä vakau-
muksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka 
ei ole vajaavaltainen eikä Vaasan ortodoksi-
sen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii annettujen asia-
kirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä 
ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspai-
koista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin 
tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan 
nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seura-
kunnan ilmoitustaululle ja Paimensanomat-
lehteen nro 3/2019 viimeistään 30 päivää 
ennen vaalitoimituksen alkamista.

Vaasassa, 27.5.2019

Andrei Sotsov, kirkkoherra

vaalilautakunnan puheenjohtaja
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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!

TILAUSOSOITE:
Filantropia  
PL 236  
00101 Helsinki tai  
filantropia@ort.fi

ORTODOKSISEN KIRKON 
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 

JA LÄHETYSTYÖ  

Filantropia

Pyhiinvaeltajan Lauluja  
CD-levy á 20 € + toim.kulut

Kiitosakatistos 
CD-levy á 20 €  
+ toim.kulut
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