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Uudistuuko hallintokulttuuri 
hallinnonuudistuksessa?

Ortodoksinen kirkkomme on viime vuosikymme-
ninä siirtynyt hallinnollisesti eräänlaisesta valtion 
virasto -mallista kohti aidompaa kirkkohallintoa. 
Kirkkoamme koskeva laki käytiin perusteellisesti 

läpi ja siihen jäi vain välttämätön. Asetuksen tilalle tuli kirkko-
järjestys. Kirkolliskokouksen työjärjestystä on uudistettu ja kir-
kollishallituksen toimintaa selkeytetty. Pyrkimys on ollut muun 
yhteiskunnan tavoin siirtyä kohti avointa ja läpinäkyvää hallintoa. 

Oman sävynsä hallintoon tuo se, että kirkolla on oma kano-
ninen lakinsa, jota sen tulee seurata. Valtion lakeja ei tietenkään 
saa rikkoa, mutta kanonit määrittelevät   hengen, jolla kirkkoa 
hallinnoidaan. Siirryttäessä yhtenäiskulttuurista kohti sivilisaati-
oiden maailmaa, sääntelyn määrä kasvaa. Kun yhteisöissä ei enää 
osata käyttäytyä, joudutaan laatimaan aina yksityiskohtaisempia 
säädöksiä. Tässä on myös valtioiden ongelma: pitäisi purkaa sään-
telyä, mutta samalla joudutaan laatimaan uusia sääntöjä kun ei ole 
enää yhteisesti jaettua ymmärrystä oikeasta ja väärästä.

Omalla kirkollamme sellainen ymmärrys on. Meillä on suuri 
aarre kanonisessa laissa, jonka tarkoituksena on säilyttää Kristuk-
sen kirkko rakkauden yhteisönä. Kanoneilla on siis viime kädessä 
hengellinen tehtävä. Säätäessään vaikka piispojen keskinäisestä 
yhteydenpidosta kanonit vahvistavat ykseyttä ja keskinäistä luot-
tamusta. Kanonit myös pyrkivät ehkäisemään ongelmia jo ennak-
koon kieltämällä tekoja, jotka saattaisivat murtaa kirkon eheyttä. 
Kanonien joustaminen (ekonomia) ja sanatarkka noudattami-
nen (akrivia) ovat kirkolle annettuja mahdollisuuksia soveltaa 
säädöksiä niin, että ”mahdollisimman moni pelastuu”. Tämä nk. 
soteriologinen kriteeri pätee kaikkeen kirkon elämässä. Kanoni-
en tulkinta onkin enemmän  teologiaa kuin juridiikkaa, ja tämän 
teologian tulee antaa suunta sille miten kirkkoa johdetaan. 

Vaikka taannoin seurakunnat rakensivat ”kirkkoherranviras-
toja”, ei ortodoksinen kirkko voi koskaan olla virasto. Se on Kris-
tuksen ruumis maailmassa, hengellinen ja aineellinen todellisuus, 
joka elää siitä rakkaudesta, jota se julistaa kärsivälle maailmalle.

Kirkkomme hallintoa uudistetaan nyt kohti suurempia hal-
lintoyksiköitä. Suunta on hyvä. Joka vaiheessa, niin taloutta ja 
kiinteistöjä kuin koko hallintoa pohdittaessa tulee aina pitää sel-
keänä mielessä kirkon säilyminen rakkauden yhteisönä ja että 
mahdollisimman moni voi löytää pelastuksen Kristuksessa.

Metropoliitta Elia 
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Jos katsomme yksittäistä puuta, kat-
seemme ja mielemme voi tarttua siihen 
monin eri tavoin. Siinä missä yksi ihaste-
lee lehtien ja hedelmien värikylläisyyttä, 
toinen voi nähdä ekosysteemin yhden 
lenkin; joku taas manaa oksiston varjos-
tavan ilta-aurinkoa, jonkun toisen mie-
leen puu tuo sen istuttaneen isoisän. Jos 
ajattelemme asiaa pidemmälle, olemme 
tottuneet sijoittamaan nämä asiat viime 
kädessä omaan mieleemme. Siis puu ei 
varsinaisesti puhu meille; se vain laukai-
see jotain meissä. Puun kauneus on mei-
dän silmässämme, arvostelma aivois-
samme.

Näin ei kuitenkaan ole aina ollut. On 
ollut aika, jolloin puu on voinut puhua eri 
tavoin. Teologisesti puuta katsomalla voi-
daan sanoa, että puu puhuttelee meitä. 
Ensinnäkin, se haluaa hämmästyttää 
meitä. Tavallinen puu, tuo koivu, joka 
näkyy ikkunasta, on oikeastaan mitä suu-
rin ihme. Sen pelkkä olemassaolo on 
merkillistä: se voisi olla jokin toinen asia 
tai vaikka kokonaan olematta. Toki 
voimme keksiä tai jäljittää syitä sille miksi 
se on siinä: se voi olla isoisän istuttama 
siemen tai sattuman pölytyksen aikaan-
saama purskaus elämää. Mutta nämä 
luonnolliset syyt eivät vielä vastaa siihen 
kysymykseen, joka väräjää jokaisen ole-
van asian ympärillä: miksi se ylipäätään 
on? Emme saa vastausta perimmäiseen 
kysymykseen kerimällä syitä taaksepäin. 
Sen sijaan: meidän on kuunneltava ja 
nähtävä mitä puu tahtoo meille sanoa.

Teologiselle kielelle käännettynä: puu 
on olemassa vain ehdollisesti. Se ei ole 
olemassa ikuisesti eikä sen syy olemiselle 
ole vain siinä itsessään. Näin kuuntele-
malla puun puhuttelua ajaudumme katse-
lemaan koko olemassaolon mysteeriä. 
Tämän ajautumisen nimi on kauneus. 
Kauneus ei ole vain miellyttävyyttä tai 

henkilökohtaista mieltymystä koivuun 
kuusen tai pyökin sijaan. Kauneus on 
puun, tai minkä tahansa olemassa olevan 
asian, kykyä esittää meille kysymys. Voi 
olla, että kyseinen puu on kitukasvuinen 
tai vaikkapa kuollutkin – yhtä kaikki se 
kutsuu meitä hämmästelemään. Ja kau-
neuden ja kutsun kantasana on sama 
kreikankielen verbi kaleo.

Pelkkä hämmästys ei kuitenkaan ole 
kauneuden päätepiste, vaan sen alku. On 
loogista, että tämä hämmästyttävä ole-
massaolo on meille jollakin tapaa 
annettu. Puu ei vain näy meille, vaan 
näyttäytyy meille. Voisi sanoa, että tässä 
on itu sen ymmärtämiselle, missä luomis-
kertomuksessa on kyse. Kertomuksessa 
Jumala puhuu, suorastaan kutsuu olevan 
olemiseen. Oleminen ei ole neutraali asia, 
jonka päälle muut asiat kasautuvat: se on 
perustava kokemus kaiken luodun kurot-
tamisesta itsensä yläpuolelle, kaiken ole-
misen alkulähteeseen. Kauneus on koke-
mus siitä, että kaikki ei ole vielä tässä. 

Kristilliseen näkyyn kuuluu myös 
varaus: ei ole sallittua samaistaa puuta tai 
siitä saamaamme kokemusta suoraan 
Jumalaan. Muutoin päätyisimme joko 
panteismiin, eli yhtäläisyysmerkin piirtä-
miseen kaiken ja Jumalan välille, tai van-
gitsisimme Jumalan oman mielemme 
muotoiseksi. On siksi oikeampaa uskoa 
puun puhuttelevuuteen ja sitä kautta 
Jumalaan, joka on samanaikaisesti sekä 
luomakuntansa tuolla puolen että läsnä 
jokaisessa olennossa. 

Kauneus on siis silta tai spektri, joka 
antaa epäsuoran kokemuksen uskon suo-
rasta kohteesta. Se on näkymätöntä näky-
vässä. Samalla kauneus on väistämättä 
rajallisuuden näkemistä: yksittäinen puu 
ei vangitse koko olemassaoloa, sen elin-
kaari ja olemassaolo on väliaikaista. Juuri 
väliaikaisuus ja puun tietty perimmäinen 

tarpeettomuus tekee siitä samalla äärettö-
män arvokkaan: se on juuri tuo puu, juuri 
tuossa ja sen katselu avaa enemmän tut-
kittavia ovia tai ajatuksia kuin vaikkapa 
jonkin puulajin tutkimus. 

Tällä on heijastuksensa ihmiskuvaan. 
Jos osaamme nähdä jokaisen ihmisen 
arvokkuuden, hänen merkityksellisyy-
tensä sijaan, emme antaisi valta-asemien, 
menestyksen tai vaikkapa ulkonaisen vie-
hättävyyden häiritä Kristuksen kasvojen 
etsimistä hänessä. Ihmisen ainutkertai-
suus on nimenomaan hänen rajallisuu-
dessaan. Ja koska hänkin on olemiseen 
kutsuttu, häneen on sisäänrakennettu 
suurempi kutsu kohti hyvää, kaunista ja 
totta – siitä huolimatta miten hän niitä 
itse toteuttaa tai edes ymmärtää. Vaikka 
hän olisi läpeensä paha, hänen toimin-
tansa ja elämänsä on Jumalan alkuperäi-
sen kutsun rajaama ja muovaama. 

Erityinen kristillinen piirre kauneu-
den näkemisessä on se, että siihen kuuluu 
olemassaolon kokemuksen jakaminen. 
Tämä tarkoittaa hyvyyttä, töissä sekä 
sanoissa. Näin kauneuskokemus loksah-
taa yhteen rukouksellisuuden kanssa. 
Kiitosrukous on pohjimmiltaan kiitosta 
olemassaolosta, esimerkiksi psalmeista 
nousevaa kiitollisuutta tyhjyydestä nosta-
misesta ja maailman ihmeellisyydestä. 
Mutta rukous ei ole vain sanoja: se on 
todetun hyvyyden kanssa sopimuksen 
tekemistä. Se on sitoutumista hyvän 
enentämiseen; se on näkemisen mahdol-
lisuuksien laajentamista toisille ihmisille. 
Se on sitoutumista siihen mitä puu tahtoo 
meille sanoa: olemassaolon ihmeellisyys 
on meitä jokaista suurempi. Itsekkyys on 
kääntymistä syrjään, lukkiutumista, kiel-
täytymistä nähdä ja kokea.

Jos ajattelemme vaikkapa käsillä ole-
vaa ilmastokeskustelua, kristillisen kau-
neuskäsityksen valossa on luonnollista, 

Mitä puu haluaa meille sanoa? 
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että toimimme siten kuten olemassa-
olomme meiltä vaatii: tekoja, jotka eivät 
edistä tyhjyyteen palaamista, vaan elämän 
täyteyteen ja elämän mahdollisuuksien 
enentämiseen. Luontoa tuhoamalla ikään 
kuin postitamme luoduille ennakolta 
tulevia kutsuja takaisin. Ilmastonmuutos 
on konkreettinen esimerkki siitä, että 
täysin yksityistä syntiä ei ole olemassa, 
sillä jo pelkän olemassaolon nojalla mei-
dät on sidottu paitsi toisiimme, niin myös 
siihen mikä on meille yhteistä. 

Puun katselu on siis kauneuden näke-
mistä ja kuuntelemista, joka ei ole vain 
mielensisäistä kuvitteluamme. Rukouk-
sellinen asenne vaatii tietynlaista lapsen-
kaltaisuutta hyväksyä, että kauneus 
todella puhuttelee meitä eikä vain kerro 
jotain meistä tai mieltymyksistämme. 
Vieläkin tärkeämmin, puun kauneus liu-
kenee velvollisuudeksi, velvollisuudeksi 
olla kristitty ja muistuttaa luomakunnan 
hyvyydestä ja tärkeydestä. Todisteita 
näkyy joka ikkunasta – näemmekö tai 
kuulemmeko?

Ari Koponen

TM Ari Koposen systemaattisen teologian 
ja patristiikan alaan kuuluva väitöskirja 
Interruption of Christ − Language, Beauty 
and Theological Aesthetics of David 
Bentley Hart tarkastettiin Itä-Suomen 
yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 
perjantaina 30.8.2019.

Kauneus 
on kokemus 
siitä, että 
kaikki ei ole 
vielä tässä.
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Hiippakuntasäätiön 
tunnustuspalkinto 
Raija Savolaiselle ja Kari Vaskolle

Tunnustuspalkinnolla muistetut Kari Vasko ja Raija Savolainen sekä taustalla säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja fil.tri Ahti Pyörnilä.

Raija Savolainen ja Kari Vasko ovat 
saaneet yhdessä Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiön vuoden 2019 
tunnustuspalkinnon. 

Raija Savolaisesta sanotaan pää-
töksen perusteluissa, että hän on pit-
kään ja korkeasti arvostetulla osaami-
sen taidolla opettanut ikonimaalausta 
paitsi Oulussa myös muualla Pohjois-
Suomessa. Hänen perintöään on mai-
neikas ja aktiivinen ikoneita moniin 
pohjoisen kirkkoihin maalannut 
Oulun Seudun ikonimaalarit ry, 
jonka voimahahmo ja yhteisten 
hankkeiden kokoaja hän on ollut.

Kari Vaskon ansioina mainitaan 
kauan jatkunut uupumaton ja osaava 
talkootyö ikonimaalareiden auttami-
seksi, maalareiden tarvitsemien 
lukuisten lautojen tarveaineiden 
hankkiminen sekä lautojen valmistus. 
Tiedossa on myös, että hänen tavoit-
teenaan on aina ollut isännöimänsä 
Oulun katedraalin jatkuva kaunista-
minen mm. ikonein.

Säätiön tunnustuspalkinto jae-
taan vuosittain anomuksetta joko 
yksittäisille henkilöille tai yhteisölle. 
Palkinnon suuruus oli tänä vuonna  
1 000 euroa kummallekin saajalle.



Kirkko on karismaattinen yhteisö 
Viime vuosina Suomen ortodoksisen kirkon elämä on vaikuttanut olevan 
täynnä hallintoa. Uutisissakin puhutaan kirkon hallintouudistuksesta, seura-
kuntien yhdistymisestä, hiippakuntien rajojen siirtämisestä ja kirkkokunnan 
taloudellisesta tilanteesta. Käräjä- ja hovioikeudessa on puitu papiston työ-
suhteisiin liittyviä kiistoja. Puhutaan paljon siitä, kuinka kirkkoherrojen tu-
lisi saada laajempaa taloushallinnon koulutusta, maallikkojen tulisi osallistua 
demokraattisesti päätöksentekoon ja kirkon vähentää kiinteistöjä. 

Kirkkoon kuuluu tietysti jonkinlainen hallinto. Tämän perustana on kui-
tenkin maallisen lainsäädännön sijaan ensisijaisesti kirkon vuosituhantises-
ta kokemuksesta nouseva kanoninen perinne, joka määrittelee esimerkiksi 
piispan asemaa. Piispa on hengellinen kaitsija, jonka vastuulla lopulta koko 
hiippakunta on. Nykyisessä seurakuntauudistuksessa suuri osa piispan vallas-
ta tuntuu kuitenkin valuvan suurseurakuntien kirkkoherroille, mitä ei voida 
pitää kanonien valossa toivottavana lopputuloksena. 

Kahden kulttuurin välillä elävänä huomaan, että suomalaisuuteen kuuluu 
kuitenkin valitettavan usein hengen vapauden tukahduttaminen järjestelmäl-
lisyyden saavuttamiseksi. Spontaaniutta ei vaalita, vaan kaiken tulee olla en-
nalta määrättyä, tiettyyn muottiin asetettua. Kirkko ei kuitenkaan toimi aina 
näin, vaan se on kaikessa institutionaalisuudessaankin ensisijaisesti karismaat-
tinen. Tuo karismaattisuus ilmenee kanonisen perinteen kautta, mutta myös 
”Henki puhaltaa, missä tahtoo”, sanoo Kristus (Joh. 3:8). Kirkon tulevaisuutta 
ei voida taata hallintouudistuksilla, kiinteistövähennyksillä tai taloushallinto- 
ja johtamiskursseilla. Kirkko on olemassa vain ja ainoastaan siksi, että siellä on 
pyhiä ihmisiä: siksi parasta, mitä kirkon jäsen voi kirkkonsa hyväksi tehdä, on 
pyrkiä lakkaamatta kohti pyhitystä seuraamalla kirkkoisien perinnettä. 

Erityisesti tämä koskee kirkon kaitsijoita. Pyhän Dionysios Areopagiitan 
mukaan piispa on se, joka jakaa hengellistä kokemustaan pappien kautta kirk-
kokansalle. Siksi papeiksi ja piispoiksi tulisi löytää hengellisesti valistuneita 
ihmisiä, ei vain maallisin kriteerein pätevöityneitä. Toisaalta tämä tarkoittaa 
myös sitä, että papiston tulee olla avoin hengellisten armolahjojen ilmene-
miselle seurakuntalaisissa. Ei tule tukahduttaa intoa vapaaehtoiseen lähim-
mäisten palvelemiseen luomalla ylibyrokraattista vapaaehtoistyöjärjestelmää 
tai ylimääräisten jumalanpalvelusten toimittamiseen vetoamalla siihen, ettei 
asiasta ole ilmoitettu seurakuntalehdessä. Kirkon jäsenkato on korjattavissa 
vain sillä, että meistä kaikista tulee pyhiä: kun osoitamme uhrihenkeä pal-
velemalla lähimmäisiämme ja kirkkoa pyyteettömästi, vailla korvausvaateita, 
loistaa myös meidän valomme ihmisille, jotka näkevät hyvät tekomme ja ylis-
täisivät Isäämme, joka on taivaissa (Matt. 5:16). Jos kuitenkin riitelemme, kä-
räjöimme, pitäydymme lain kirjaimessa sokeina Hengen toiminnalle, ajamme 
omia etujamme ja tuijotamme vain talousarvioita vailla luottamusta Jumalan 
kaitselmukseen, kadotamme silmiemme edestä itse Kristuksen.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Koko maa  
laulaa kiitostasi

Valtakunnalliset 
kirkkolaulupäivät  
Joensuussa 15.–17.5.2020

Ensi keväänä järjestetään jo 19. Valtakunnalliset 

ortodoksiset kirkkolaulupäivät. Kirkkolaulupäivien 

oma sivusto avautuu lokakuun lopulla ja ilmoit-

tautumaan pääsee jo marraskuussa. 

Edelliset, Tampereella syksyllä 2014 järjestetyt 

kirkkolaulupäivät keräsivät yhteen satoja kirkko-

laulajia. Joensuuhun odotetaan vähintään yhtä 

paljon innostuneita osallistujia: laulajia, kuoroja ja 

kanttoreita eri puolilta Suomea. Laulupäiville kut-

sutaan mukaan myös erityisesti laulavia lapsia ja 

nuoria, joille on tiedossa osittain omaa ohjelmaa.

Viikonloppu on täynnä tekemistä ja koettavaa. 

Lauantaille suunnitellut työpajat, kuorokavalkadi  

sekä ruokailut järjestetään yliopiston tiloissa. 

Sunnuntai-aamun liturgia toimitetaan yliopistolla 

Carelia-salissa ja palveluksessa laulaa laulupäivien 

osallistujista muodostuva suurkuoro. Viikonlopun 

aikana kuullaan useita konsertteja Joensuun evan-

kelisluterilaisessa kirkossa. Perjantaina ja lauantai-

na toimitetaan jumalanpalveluksia seurakunnan 

Pyhän Nikolaoksen kirkossa ja seminaarin Pyhän 

Johannes Teologin ja Karjalan Valistajien kirkossa. 

Laulupäivien teemasäveltäjänä on tamperelainen 

Timo Ruottinen.

Myös Ristisaatto 2020 -teemavuosi näkyy 

tapahtumassa. Lauantai-iltana Suomen ortodok-

sisen kanttorikuoron konsertin jälkeen kuljetaan 

ristisaatossa evankelisluterilaiselta kirkolta torille, 

jossa toimitetaan ehtoopalvelus. Palveluksen jäl-

keen ristisaatto jatkaa ortodoksisen seminaarin 

pihalle, jossa järjestetään illanvietto kreikkalaiseen 

tyyliin.
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Maria, uusi temppeli
Miksi kirkko viettää 21.11. Neitsyt Marian temppeliinkäynnin juhlaa?

Juhla ei kuulu kirkon varhaisimpiin juh-
liin, mutta vakiintui jo 600-luvulla. Juhlan 
sisältö on peräisin niin sanotusta Jaakobin 
protoevankeliumista. Tarinassa pienokai-
nen Maria astuu kaikkien ihmetykseksi 
Jerusalemin temppelin kaikkeinpyhim-
pään, johon ylipapillakin oli pääsy vain 
kerran vuodessa.

Kertomus poikkeaa muista Mariaa 
koskevista tarinoista. Varsinaisissa Raa-
matun evankeliumeissa hän jää henkilönä 
etäiseksi, joskin oleelliseksi osaksi pelas-
tushistoriaa. Jaakobin protoevankeliu-
missa on kuitenkin kyse nimenomaan 
hänestä. Maria on uskovien esikuva – ei 
vain nöyryydellään, vaan ennen muuta 
rohkeudellaan totella Jumalan käskyä 
ihmisten sääntöjen ja vaatimusten maail-
massa. Myöhemmin tapahtuva Marian 
ilmestys on ymmärrettävä ei vain ehdot-
toman nöyryyden kuvana, vaan myös 
uskon rohkeuden ja elävyyden kuvana.

Maria, ihmisyyden esikuvana ja Jee-
suksen äitinä, on temppeli, joka tässä 

juhlassa käy sisään temppeliin. Muinai-
sessa Jerusalemin temppelissä oli säily-
tetty Liiton arkkia, johon Mooseksen 
laintaulut oli sijoitettu. Marian käydessä 
temppeliin niitä ei enää ollut. Mariassa ei 
ole Mooseksen lakia, vaan hän tulee kan-
tamaan itse Jumalan Sanaa, Kristusta. 
Hän tulee Vanhan Liiton tyhjään temp-
peliin täyttääkseen sen Uudella. Juhla 
avaa näkymän siihen mikä on Marian ja 
Kristuksen jälkeen Jumalan ja ihmisen 
välinen suhde. Temppelirakennuksen 
merkitys yhteyden paikkana vähenee 
radikaalisti, kun ihmisestä tulee Hengen 
temppeli. Samasta muutoksesta apostoli 
Paavali kirjoitti kirjeessään korinttilai-
sille (6:19), että uusi aika oli alkanut, että 
”ihmisen ruumis on Pyhän Hengen 
temppeli”. Mariasta eteenpäin koko elä-
mästä tulee temppeliä.

Samaisessa kohdassa kirjettään apos-
toli Paavali esittää kuulun opetuksensa 
Kristuksen ruumiista eli kirkosta. Kuol-
leista herätetty Kristus on saattanut pää-

töksen Jumalan suunnitelman ja kosmi-
sen pelastusoperaation. Me ihmiset 
olemme, Maria etunenässä, ”samaa hen-
keä” Jumalan kanssa (6:17). Erityisen vai-
kuttavat ovat sanat, joissa todetaan, että 
ihminen ei ”omista itseään” – ihminen 
kuuluu Jumalalle, sillä hänen todellinen 
olemuksensa ei ole vain hänessä.

Teologi Alexander Schmemann kir-
joittaa, että Marian temppeliinkäynti ei 
ole vain kytkeymistä tiiviimmin Juma-
laan, vaan koko uskonnon ja elämän pai-
nopisteen heilahdus. Tästä eteenpäin 
ihminen on oleellisesti vapaa, sillä hänen 
yläpuolellaan ei ole enää mitään. Marian 
kautta Jumala ottaa itse ihmisyyden muo-
don paljastaakseen ihmisen kutsumuksen 
ja merkityksen. Tästedes ihminen on itse 
Jumalan asuinsija. Hänen kaikkeinpyhim-
pänsä on hänen sielunsa, johon mahtuu 
kokonainen maailma. Kiviset temppelit 
muuttuvat muistomerkeiksi, kunnes 
unohtuvat – ihmisen sielu on sen sijaan 
nyt ja tässä tapahtuva ikuisuuden kuva.
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Введение во храм  
Пресвятой Богородицы

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 
— праздник, который 
пришел к нам из 
Церковного Предания. 
В этот день христиане 
вспоминают, как 
святые Иоаким и Анна 
привели трехлетнюю 
Деву Марию в 
Иерусалимский Храм. 
Так родители 
Богородицы исполнили 
свой обет — обещание 
посвятить 
долгожданную дочь 
Богу. В этой статье 
расскажем немного об истории, 
особенностях и традициях праздника.

Когда Деве Марии исполнилось 
три года, ее праведные родители 
Иоаким и Анна поняли, что пришло 
время исполнить обет, который они 
дали Богу, а именно — посвятить дочь 
служению Ему. Они привели Марию к 
стенам Иерусалимского Храма. Как 
гласит Священное Предание, 
Богородица легко поднялась по 
крутым ступенькам, несмотря на то, 
что была совсем малышкой. Наверху 
ее уже ждал первосвященник, чтобы 
благословить. Согласно некоторым 
источникам, это был святой Захария, 
будущий отец пророка Иоанна 
Предтечи.

Захарии было откровение от 
Господа, и он ввел Марию в Святая 
Святых — место, куда разрешалось 
входить лишь первосвященнику, да и 
то всего один раз в год. С этого 
необычного для современников 
момента началась долгая, славная и 
трудная дорога Божией Матери. Шли 
годы, Богородица жила и служила при 
Храме. Проводила свои дни в молитве, 

изучала Священное Писание — вплоть 
до момента, когда была обручена 
праведному Иосифу.

Как говорит Церковное Предание, 
праздник Введения в храм Пресвятой 
Богородицы был известен уже в 
первые века христианства. 
Равноапостольная императрица Елена 
(годы жизни: 250–330) построила храм 
в честь Введения в храм Пресвятой 
Богородицы. А в IV веке о празднике 
писал святитель Григорий Нисский. 
Широкое распространение праздник 
Введения в храм Пресвятой 
Богородицы получил лишь с IX века. 
Георгий Никомидийский и Иосиф 
Песнописей написали два канона для 
богослужения этого дня.

Чему же вкратце научает 
нас этот богородичный 
праздник?
Во-первых, тем духовным благам, 
которые христиане получают от 
пребывания в храме. Оскудевает 
любовь к храму, заботы и попечения 
уводят нас всё больше и больше от 
Церкви Христовой. И наподобие 

восхождения 
трехлетней 
отроковицы, мы 
призываемся 
собираться вновь и 
вновь в Церковь и 
восходить, и возносить 
сердца свои в общении 
с Богом через Его 
благодатные таинства.

Во-вторых, 
воспитание пресвятой 
Девы Марии в духе 
святой веры и 
благочестия, 
призывают нас радеть 
всем сердцем о 

воспитании своих детей и научении их 
с юных лет духовым ценностям. 
Святая Дева была совершенным 
примером этого благочестивого 
воспитания.

В-третьих, праздник напоминает 
нам о важности Богоматери в истории 
спасения человечества. Об этом нам 
напоминает тропарь праздника, 
который можно перевести на русский 
следующим образом. Ныне предвестие 
благоволения Божия и 
предвозвещение о спасении людей: в 
храме Божием торжественно является 
Дева и всем предвозвещает о Христе. 
Ей и мы громогласно воскликнем: 
«Радуйся, исполняющая промышление 
о нас Создателя».

Да помолимся же, чтобы Господь 
научил нас любви к Церкви 
Христовой, обучению себя и своих 
детей вере и благочестию молитвами 
Пресвятой Богородицы и всех святых. 
Аминь

Андрей Сычёв, 

настоятель Свято-Никольского прихода 

г. Вааса
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran sijaisen tervehdys

Kirkon ja seurakunnan juhla 

KAJAANIN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto on 
säännöllisesti avoinna 
ma, ti, ke ja to
klo 9.00–11.00 ja 11.30–15.00

 
Jyrki Penttonen, kirkkoherra 
p. 045 126 932
jyrki.penttonen@ort.fi

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

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

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

Kajaanin seurakunnan pääkirkko vihittiin 
käyttöön 60 vuotta sitten juhlien. Silloin 
lähes kymmenen vuoden kamppailu ja 
vastoinkäymiset tonttiasiassa oli voitettu 
ja kirkko rakennettiin ennätysvauhdissa. 
Tänä syksynä vietämme rakkaan kirk-
komme 60-vuotisjuhlaa isänpäivänä 10. 
marraskuuta. Toivotan kaikki tervetulleik-
si juhlapäivän tapahtumiin ja aivan erityi-
sesti juhlaliturgiaan Kristuksen kirkastu-
misen kirkkoon.

Ensi vuonna seurakuntamme taas 
viettää 70-vuotisen olemassaolonsa juhlaa 
ja juhlavuoden päätteeksi nimenä se valitettavasti näyttää katoavan historian leh-
dille, jos vuoden 2021 alusta Kajaanin ortodoksisen seurakunnan jäsenistä tulee 
yhdessä Oulun ja Lapin seurakuntien kanssa perustettavan uuden seurakunnan 
jäseniä. Nimeä tällä seurakunnalla ei vielä ole. Pohjois-Suomen seurakunta, johon 
Kainuu kappeliseurakuntana tulisi kuulumaan, on ollut uutena nimenä keskuste-
luissa esillä.

Itsenäisyyden ja sen myötä taloudellisen ja toiminnallisen päätösvallan me-
nettäminen saattaa monia harmittaa, mutta ei kannata heittää kirvestä kaivoon. 
Yhdessä Oulun ja Lapin seurakuntien kanssa sorvataan sopimus, jonka kainuulai-
set voivat hyväksyä ja laaditaan toiveitamme vastaava Kajaanin kappeliseurakun-
nan sääntö, jolla turvataan Kainuussa nykyinen palvelutaso; jumalanpalvelusten 
määrässä, seurakuntatyössä, lapsi- ja nuorisotyössä, vanhustyössä, diakoniatyössä 
jne. Seurakuntalaisen näkökulmasta paljon ei muutu, eikä saa muuttua. 

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea kaikille ja käykää äänestämässä, vain siten voi 
vaikuttaa.

pastori Reijo Marjomaa

9  •  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 17 
Isännöitsijä Heikki Määränen
puh. 0400 173 838

LOKAKUU
ke  23.10. klo 10 Jaakobin liturgia 
la  26.10. klo 18 ehtoopalvelus 
ke  30.10. klo 17 ehtoopalvelus

MARRASKUU
su  3.11. klo 10 liturgia 
la  9.11. klo 18 vigilia 
su  10.11. klo 9.30 pieni vedenpyhitys 
su  10.11. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia 
to  14.11. klo 17 yleinen sairaanvoitelu 
la  16.11. klo 18 ehtoopalvelus 
la  23.11. klo 18 akatistos Jumalanäidille 
la  30.11. klo 18 vigilia

JOULUKUU
su  1.12. klo 10 liturgia 
to  5.12. klo 18 ehtoopalvelus 
pe  6.12. klo 10 liturgia 
la  7.12. klo 18 ehtoopalvelus 
to  12.12. klo 17 rukouspalvelus 
la 1 4.12. klo 18 ehtoopalvelus
 
LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 441 
Isännöitsijä Martti Taurovaara 
puh. 050 521 7992

la 1 9.10. klo 17 yleinen muistopalvelus

KAJAANIN SEURAKUNTA

LUENTOTILAISUUS 
Läheisen menettäminen on jokaiselle 
henkilökohtainen kokemus, mutta jokaista 
menetystä leimaa yhteiset tunnepitoiset 
askeleet.
Suru on matka – mutta mihin?
Tervetuloa ke 27.11. klo 18 seurakuntasa-
lille kuuntelemaan luentoa ja keskuste-
lemaan tunteista, jotka kuuluvat suruun. 
Ilta sopii erityisesti sinulle, joka olet juuri 
menettänyt tai menetyksestäsi on jo aikaa, 
myös sinulle, jolla on pelko läheisesi me-
netyksestä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Luennoitsijana Johanna Kononow, henki-
nen ja psykologinen vyöhyketerapeutti, 

työhyvinvointikouluttaja, Kalevala Valmen-
nus Oy.

IKONIMAALAUSPIIRI
Kokoontumiset seurakuntasalilla 9.9. al-
kaen maanantaisin klo 17.00, opettajana 
Leena Konttinen.

LASTENKERHO
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Ajan-
kohtaista tietoa kerhoista saa lastenkerhon 
vetäjiltä, paikallislehdistä, sekä kirkkoherran-
virastosta. Syyskauden kerhot maanantaisin 
klo 17, Väinämöisenkatu 29 kerhotiloissa:

ma 21.10 klo 17, omaan kotikirkkoon 
 tutustuminen (tavataan kerhohuoneella) 
ma 4.11 klo 17, kerhon juhlaesityksen 
 kenraaliharjoitus + askartelua  
su  10.11, kirkon 60-vuotisjuhlaliturgia,   
 jonka jälkeen ruokailu ja lasten esitys  
 Wanhalla kerholla 
ma 18.11 klo 17, leikkejä ja askarteluja 
ma 2.12 klo 17, Lucia-juhlan 
 kenraaliharjoitus 
to 12.12 klo 17, Kirkossa rukouspalvelus
 ja Lucia-juhla seurakuntatalolla, 
 lasten esitys 
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kerho-
laiset!

SOTKAMO

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

su  17.11. klo 10 liturgia 
su  15.12. klo 10 liturgia

 
KUHMO

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

su  20.10. klo 10 liturgia 
pe  1.11. klo 18 vigilia 
la  2.11. klo 9.30 vedenpyhitys, 
 liturgia ja ristisaatto 
su  24.11. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
Keskuskatu 1 
Isännöitsijä Nina Sivula 
puh. 040 536 7750

su  27.10. klo 10 liturgia 
to  21.11. klo 10 liturgia 
su  8.12. klo 10 liturgia 
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KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seu-
rakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan 
jumalanpalvelusmusiikkia. Yhteydenotot 
kanttori Kai Tulehmoon p. 044 358 1775.
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Kajaanin tiistaiseura syysretkellä Suvenniemessä.

   

Villasukkien lämpöä Kainuusta Kyprokselle
Kainuulainen sukka-aktivisti Leena Valta-
nen, Kajaanin seurakunnan valtuutettu 
Noora Lumpo ja Kuhmon Karjalan Valis-
tajien kirkon 50-vuotispraasniekkaan 
viime vuonna Kyprokselta saapunut isä 
Vasilios kehittivät idean. 

Kainuulaiset puikot kilisivät Kyprok-
sen Troodos-vuoriston Turkin puolelle 
jääneiden kreikkalais-kyproslaisten per-
heiden hyväksi. 

Kajaanin ortodoksinen seurakunta 
lahjoitti langat, osa – kuten asiasta innostu-
neet oululaiset ja Tapiolan seurakunnan 
väki – kutoi omistaan. Näin karttui peräti 
700 sukkaparia, jotka 21 sukankutojaa Kai-
nuusta, Oulusta ja pääkaupunkseudulta 
veivät 28. elokuuta 2019 isä Vasiliokselle 
edelleen toimitettavaksi. Retkeläiset kävivät 
myös Macherasin ja Pyhän Minaksen luos-
tareissa ja Lasaruksen kirkossa Larnakassa. 

Sukat vietiin perille isä Vasilioksen 
kotiluostariin Kykkoon. Kykkon luostarin 

Ihmeitätekevän Jumalansynnyttäjän 
edessä on rukoiltu vuodesta 1081, ja moni 
on saanut avun.  

Troodos-vuoristossa on talvella kylmä, 
eikä talojen eristys ole Suomen tasoa. 
Lumiennätys 1990-luvun alusta on peräti 

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja kotisivulla.
Syksyllä 2019 tiistaiseura kokoontuu seura-
kuntasalilla 22.10. ja 19.11. klo 17 alkaen.

KÄSPAIKKAPIIRI
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja valmistusta 
opetetaan kerran kuukaudessa seurakunta-
salilla. Kokoontumisista ilmoitetaan paikallis-
lehdissä ja kotisivulla.
Syyskauden Käspaikkapiirit seurakuntasalilla: 
25.10., 22.11. ja 13.12.2019 klo 11.30 alkaen.

Sydämelliset kiitokset 
Sydämelliset kiitokset  

KP Helsingin ja koko Suomen 
arkkipiispalle Leolle,  

KP Oulun metropoliitalle Elialle ja 
Kajaanin ortodoksiselle 

seurakunnalle  
12.5.2019 saamastani 
huomionosoituksesta

Seija Mäkiaho

3,5 metriä. Kutojat kiittävät Kajaanin seura-
kuntaa lahjoituksesta. Villasukkien lämpö 
kertoo lähimmäisenrakkaudesta, jota ei 
eurojohteisena aikanamme ole liikaa.

Eila Valtanen
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Alkuvaikeuksista siunaus
Kajaanin ortodoksinen seurakunta aloitti 
toiminnan itsenäisenä seurakuntana 
1.1.1950. Seurakunnalla ei kuitenkaan 
ollut käytössään tuolloin omaa kirkkoa, 
tsasounaa tai muutakaan omaa kokoontu-
mispaikkaa. Suomen valtioneuvoston 
20.1.1950 antaman asetuksen perusteella 
seurakuntaan nimettiin jälleenrakennus-
lautakunta 3.7.1950, jonka tehtäviin kuu-
lui mm. laatia ja esittää seurakunnalle 
pääkirkon paikkaa koskevat ehdotukset ja 
hankkia tarpeelliset rakennuspiirustukset 
ja kustannusarviot ja toimittaa ne seura-
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Jälleenrakennuslautakuntaan oli nimetty 
kirkkoherra Elias Huurinainen, johtaja 
Niilo Vesanen, maanviljelijä Benjam Ter-
vas ja piiriesimies Pekka Tsubari.

Kajaanin kaupunginhallitus tarjosi 
seurakunnalle kirkon tonttia Kettukallion 
länsirinteeltä ja Kajaani Oy oli halukas 
myymään kirkolle tontin Linnantauksen 
kylästä. Jälleenrakennuslautakunta piti 
molempia tontteja liian syrjäisinä ja seu-
rakunta hylkäsi tarjoukset. Neuvotteluja 
kaupungin virkamiesten kanssa käytiin 
virallisesti ja epävirallisesti, mutta ratkai-
sua ei tuntunut löytyvän. Seurakunta 
kääntyi nyt yksityisten maanomistajien 
puoleen ostaakseen tontin kirkolle. 
Halukkaita tontin myyjiä ilmaantui usei-
takin. 

Pitkällisen tutkiskelun ja harkinnan 
jälkeen seurakunta päätti ostaa pääkir-
kolle tontin nykyisen Sissikadun ja Pohjo-
lankadun risteyksestä. Myyjänä oli tohtori 
J. K. Lehtisen perikunta ja kauppakirja 
hyväksyttiin seurakunnanvaltuustossa 
17.12.1951. Ostettu tontti oli Kajaanin 
kaupungin asemakaavassa merkitty liike-
tontiksi ja seurakunta haki kaavamuu-
tosta rakentaakseen tontille kirkon. Kau-
pungin valtuusto hylkäsi hakemuksen 
yhden äänen enemmistöllä. Seurakunta 
haki päätökselle muutosta Oulun läänin-
hallitukselta, mutta sai sieltäkin hylkää-
vän päätöksen. Kirkkoa varten hankittua 

tonttia ei siis voitu käyttää kirkon raken-
tamiseen. Nykyisin tontilla on vuokralai-
sena huoltamoketju St1 ja Hesburger 
pikaruokaravintola ja seurakunta saa ton-
tista ihan hyvän vuokran. 

Seurakunta yritti myös hakea raken-
nuslupaa rakentaakseen kirkon nykyisen 
Pappilan tontille, joka myös oli ostettu 
1957 opettaja Tyyne Piriseltä. Kajaanin 
kaupungin rakennustoimisto ja yleisten 
töiden lautakunta vastusti tätäkin kirkon 
rakennushanketta ja kaupunki hylkäsi 
rakennuslupa hakemuksen, eikä kirkkoa 
voitu vieläkään rakentaa. 

Asiat etenivät vasta 5.10.1956 Kajaa-
nin kaupungin ja seurakunnan välisissä 
neuvotteluissa. Mukana neuvotteluissa oli 
tuolloin myös arkkitehti Ilmari Ahonen. 
Neuvottelujen tuloksena seurakunta 
päätti ostaa Kajaanin kaupungilta pienen 
tontin Sammonpuistosta. Kajaanin kau-
punki möi seurakunnalle kirkon nykyisen 
1000 neliömetrin tontin yhden miljoonan 
markan kauppahintaan, joka tänä päivänä 
vastaa noin 30.000 euroa. Kaupasta teh-
dyn valituksen jälkeen Oulun lääninhalli-
tus kuitenkin kumosi kaupan muotovir-
heen takia, eikä kirkon rakentamista voitu 
aloittaa.

Asia otettiin uudelleen käsittelyyn 
syksyllä 1957 Kajaanin kaupunginvaltuus-
tossa. Samanaikaisesti Kajaani Oy tarjosi 
seurakunnalle tonttia nykyisen Hotelli 

Vastavalmistunut kirkko ja juhlakansaa. 

60-vuotiaan ulkoasu nykyisin
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Kutsu Kristuksen 
kirkastumisen 
kirkon vihkimis-
juhlaan vuodelta 
1959. 
Seurakunnan 
arkisto.
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Kajaanin ortodoksisen seurakunnanval-
tuuston vaali toimitetaan 3.–10.11.2019 
Vaalitapa on salainen lippuäänestys

Äänestyspaikat ja -ajat:

KAJAANIN KRISTUKSEN 
KIRKASTUMISEN KIRKKO 
su  3.11. klo 12.00–14.00

SOTKAMON JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO 
ma 4.11. klo 16.00–17.00

KUHMON KARJALANVALISTAJIEN 
KIRKKO
ma 4.11. klo 18.00–19.00

SUOMUSSALMEN PYHÄN RISTIN 
TSASOUNA
ti  5.11. klo 16.00–17.00

SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI  
Kajaanin ortodoksisessa 
seurakunnassa 3.–10.11.2019

Vaalin tulos julkaistaan la 9.11.2019 klo 18 
alkavassa vigiliassa Kajaanin kirkossa ja kir-
kon ilmoitustauluilla.

EHDOKKAAN NIMI  ÄÄNESTYS-
JA KOTIKUNTA NUMERO

Hukkanen Sakari, Kajaani  6 
Kononow Johanna, Kajaani 10 
Lumpo Noora, Kajaani 3 
Marjomaa Reijo, Kajaani 5 
Mäkiaho Seija, Kajaani 12 
Seppänen Laila, Kajaani 8 
Säppi Jyrki, Kajaani 9 
Tervonen Päivi, Kajaani 11 
Tikkunen Matti, Kajaani 4 
Toivonen Tuija, Sotkamo 2 
Valtanen Eila, Kuhmo 7 
Kyllönen Ulla, Suomussalmi 13

Vaalilautakunta

   

Kuhmon Taiteiden yö
Jo toistamiseen Kuhmon Karjalan Valista-
jien kirkon ovet olivat avoinna Kuhmon 
Taiteiden yössä 6. syyskuuta. Sotkamon 
Kamarikuoro esitti vanhaa ortodoksista 
kirkkomusiikkia ja Kalevalaiset naiset tar-
joilivat teetä ja kahvia. Kävijöitä 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa pyhä-
kössä oli illan mittaan noin 120. Ortodok-
sisuus, kristinusko kiinnostavat, keskuste-
lut olivat varsin syvällisiä.

Lämmin kiitos Oulun hiippakuntasää-
tiölle tapahtuman tukemisesta!

Kajanuksen ja Kaukaveden uimahallin 
paikalta, mutta koska Sammonpuiston 
tonttiasian käsittely oli kaupunginvaltuus-
tossa kesken, tarjouksesta luovuttiin, 
vaikka se kovasti kyllä seurakuntaa kiin-
nosti.

Syyskuussa 1957 Kajaanin kaupun-
ginvaltuusto viimein hyväksyi Sammon-
puiston tonttikaupan Kajaanin ortodoksi-
sen seurakunnan kanssa suurella 
enemmistöllä ja kauppakirja kirkon ton-
tista allekirjoitettiin 30.9.1957. 

Suunnitelmat olivat olleet jo kauan 
valmiina ja kirkon rakennustyö käynnis-
tyi nopeasti. Kirkon peruskivi laskettiin 
25.7.1958 ja harjannostajaisia viettiin 
30.8.1957. Rakentaminen sujui vauhdik-
kaasti. Pääurakoitsijana toimi Einari Anti-
kaisen rakennusliike Lieksasta ja raken-
nustöiden valvojana oli insinööri Erkki 
Leppänen. Noin puolen vuoden kuluttua 
ensimmäisestä lapionpistosta 10.1.1959 
rakentaja luovutti kirkon seurakunnalle ja 
toimitettiin vastaanottotarkastus. Seura-
kunta oli kaikin puolin tyytyväinen lop-
putulokseen. Kirkon erinomainen sijainti 
ilahdutti kaikkia ja vastoinkäymisten ja 
rakentamisen viivästymisten on koettu 
olleen seurakunnalle siunaukseksi. 
 
Seurakunnan arkistosta tiedot kaivoi

isä Reijo Marjomaa

Vastavalmistunut kirkko ja juhlakansaa. 
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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

Leena Fofonoff, kansliatyöntekijä
p. 040 843 7382 / lappi@ort.fi

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:
Rauno Pietarinen 7.–13.12.
Anneli Pietarinen 7.–13.12.

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Yhdessä kohti uutta!

Kirkolliskokous ja kirkollishallitus ovat päättäneet 
seurakuntarakenteiden uudistuksesta kirkossam-
me. Tavoitteena on muodostaa yksi uusi hallin-
nollinen seurakunta nykyisten Oulun, Kajaanin 
ja Lapin seurakunnista. Uuden seurakunnan 
keskuspaikkana olisi Oulu. Nykyisten Kajaanin 
ja Lapin seurakuntien alueista muodostettaisiin 
kappeliseurakunnat uuden suurseurakunnan alu-
eelle. Muodostettavan kappeliseurakunnan kautta 
voimme jatkossakin säilyttää meille tärkeän pai-
kallisen lappilaisen identiteetin ainakin kappeli-
seurakunnan nimen muodossa. 

Monet käytännön asiat seurakuntauudistuk-
sessa ovat vielä avoinna. Oulun, Kajaanin ja Lapin 
seurakuntien edustajat ovat vasta kerran kokoon-
tuneet yhteisen neuvottelupöydän ääreen. Rat-

kaistavia ja neuvoteltavia asioita on paljon. On selvää, että edessä oleva muutos 
tuo meistä itse kunkin mieleen kysymyksiä tulevasta ja se aiheuttaa monenlaisia 
huolia. Juuri käynnissä olevien neuvottelujen kautta eri näkökulmat huomioiden 
ja asioista yhdessä sopien voimme toivottavasti estää mielessämme olevien mah-
dollisten uhkakuvien toteutumisen. Neuvotteluissa uuden suuren seurakunnan 
muodostamiseksi kaikkien osapuolten on tärkeä kuunnella ja kuulla toisia. Vain 
yhdessä voimme olla rakentamassa uutta yhteistä seurakuntaa!

Olipa kirkkomme hallinnollisesti organisoitu miten tahansa, on tärkeä muis-
taa, että ensisijainen tehtävämme seurakuntana on jumalanpalvelusten toimitta-
minen ja hengellisen elämän opettaminen ja tukeminen. Jatkossakin toimitamme 
jumalanpalveluksia, kastamme, vihimme ja hautaamme seurakunnan jäseniä. 
Samoin pyrimme nykyistä enemmän järjestämään kirkollista toimintaa myös 
lapsille ja nuorille ja kehittämään avustustoimintaa eli diakoniaa. Toivottavasti 
hallintorakenteiden muutoksella voimme turvata kirkon perustehtävän toteutta-
misen laajalla Lapin alueella ja koko Suomessa myös tulevaisuudessa. Toivon, että 
kohtaamme seurakuntamme jumalanpalveluksissa ja muussa toiminnassa!

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

La  26.10. klo 17 vigilia, mp. Elia
Su  27.10. klo 10 liturgia, mp. Elia
Pe  1.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Lapin ja Karjalan valistajien juhla
La  2.11. klo 10 liturgia, 
 Lapin ja Karjalan valistajien juhla
Su  3.11. klo 10 liturgia
La  16.11. klo 10 liturgia
La  23.11. klo 17 vigilia
Su  24.11. klo 10 liturgia
Pe  29.11. klo 17 vigilia, 
 p. apostoli Andreas, praasniekka
La  30.11. klo 10 liturgia, 
 p. apostoli Andreas, praasniekka
La  7.12. klo 17 vigilia
Su  8.12. klo 10 liturgia

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen
Puh. 040 0706 1268

To  24.10.klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Ke  30.10. klo 17 ehtoopalvelus
To  31.10. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  1.11. klo 10 aamupalvelus
 vigilia klo 17, 
 Lapin ja Karjalan valistajien juhla
La  2.11. klo 10 liturgia, 
 Lapin ja Karjalan valistajien juhla 
Ke  6.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  7.11. klo10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  8.11. klo 10 aamupalvelus
La  9.11. klo18 vigilia
Ke  13.11. klo 10 liturgia
To  14.11. klo 10 aamupalvelus
 klo17 ehtoopalvelus
Ke  20.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian   
 temppeliintuominen 
To  21.11. klo10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian  
 temppeliintuominen
 klo 17 ehtoopalvelus

Pe  22.11. klo 10 aamupalvelus
Ke  27.11. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus 
To  28.11. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  29.11. klo 10 aamupalvelus 
Ke  4.12. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  5.12. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 vigilia, P. Nikolaos 
 Ihmeidentekijä, praasniekka
Pe  6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 klo 10 liturgia, P. Nikolaos
  Ihmeidentekijä, praasniekka 
 

NELLIM

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

Ke  30.10. klo 10 liturgia
La  16.11. klo 18 vigilia
Su  17.11. klo 10 liturgia

Pyhän apostoli Andreaksen kirkon praasniekkaa 
vietetään Rovaniemellä marraskuun lopulla.

Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkossa Sevettijär-
vellä on praasniekka joulukuun puolessa välissä.

Pyhän Nikolaoksen praasniekka on joulukuussa Ivalossa.
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LAPIN SEURAKUNTA

TULE AAMIAISELLE 
SEURAKUNTAAN!

Yhteisöllinen diakonia-aamiainen 
Petsamo-salissa kuukauden 
viimeisenä tiistaina klo 9.00

29.10.
26.11.
31.12.
28.1.

Kaikki ovat tervetulleita 
maksuttomalle aamiaiselle!

TULE YHDESSÄ VIETTÄMÄÄN 
TIISTAISEURAN JA 

KIRKKOKUORON JUHLAA!

Sunnuntaina 27.10. vietämme 
Rovaniemen tiistaiseuran 

70-vuotisjuhlaa ja Petsamon 
tiistaiseuran 90-vuotisjuhlaa 

sekä Rovaniemen kirkkokuoron 
60-vuotisjuhlaa. Klo 10 alkavan 

juhlaliturgian toimittaa 
hiippakuntamme piispa KP Oulun 

metropoliitta Elia. Liturgian jälkeen 
vietämme yhteistä juhlaa aterian ja 

ohjelman merkeissä 
Petsamo-salissa.

Lapin kuvatekstit

Pääsiäisikoni:

Ristinkumartamisryhmäkuva risti etualalla:
 

Kirkkoon liittämiskuva:

Kirkkokahvikuva:

Katumuskanonikuva:

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

Su  13.10. klo 10 liturgia
La  2.11. klo 18 vigilia
Su  3.11. klo 10 liturgia
To  13.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  13.12. klo 9 rukouspalvelus

La  14.12. klo 18 vigilia, Pyhitäjä Trifon 
 Petsamolaisen juhla, praasniekka
Su  15.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 klo10 liturgia, pyhittäjä Trifon 
 Petsamolaisen juhla, praasniekka

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

Pe  25.10. klo 10 liturgia
Pe  15.11. klo 10 liturgia

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA) 
Pietarinkatu

Su  10.11. klo 10 liturgia ja 
 klo 12 Ivalon ortodoksisen kuoron 
 sävelhartaus

KITTILÄ

LEVIN MARIAN KAPPELI 
Mariankuja 2
La  23.11. klo 18 vigilia
Su  24.11. klo 10 liturgia 

INARI

SIIDAN ULKOILMAMUSEO, 
TIRRON TUPA
Su  1. 12. klo 10 liturgia ja 12–14 
 kauneimmat ortodoksiset joululaulut 

Marian kap-
pelissa Levillä 
on jumalan-
palvelukset 
marraskuussa.

Jatkokristino-
ppileirille ko-
koonnutaan 
Rovaniemelle 
lokakuun 
lopulla. 
Kuvassa kesä-
kuisen leirin 
tunnelmaa.
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Rovaniemen tiistaiseura 90 vuotta
Rovaniemen tiistaiseura viettää monin-
kertaista juhlavuotta. Seura perustettiin 
90 vuotta sitten 1929 Petsamon kreikka-
laiskatolisessa seurakunnassa ”Petsamon 
Tiistaiseuran”-nimisenä. Sodan jälkeen 
vuodesta 1949 lähtien seura on jatkanut 
toimintaa Rovaniemellä 70 vuotta ”Rova-
niemen tiistaiseurana”. 

Petsamon Tiistaiseuran perustivat 
13.3.1929 pastori Vasili Saarenne ja hänen 
kanttorin tehtäviä hoitava vaimonsa Soja 
Saarenne. Perustamiskokouksen pöytä-
kirjan mukaan 26 henkilöä liittyi jäse-
niksi. Seura kirjasi tavoitteiksi oman kir-
kon tukemisen ja varattomien 
seurakuntalaisten avustamisen hankki-
malla varoja ompeluseurailloissa, joissa 
on myös hengellistä opetusta. Vuodesta 
1935 lähtien pastori Yrjö Räme vaimonsa 
Sannin tukemana jatkoi tarmokkaasti 
monikulttuurisen tiistaiseuran kehittä-
mistä aina sodan syttymiseen asti.

Sota ja evakkovuodet ajoivat petsamo-
laiset pois Jäämeren rannoilta. Koltat asu-
tettiin Inarin kuntaan ja suurin osa muista 
petsamolaisista Varejoelle. Petsamon seu-
rakuntaa jatkamaan muodostettiin 1949 
Lapin kreikkalaiskatolinen seurakunta 
keskuspaikkana Rovaniemen kauppala. 
Poltetun Rovaniemen raunioille syntyi 
pieni ortodoksinen yhteisö siirtokarjalai-
sista ja petsamolaisista. Kirkkoherra isä 
Yrjö Räme muutti perheineen Rovanie-
melle. Kauppala luovutti papille Virka-
mieskujalta kolmen huoneen asunnon, 
jonka yhdestä huoneesta tehtiin seurakun-
nan kanslia ja kanttori Konstantin Hentto-
sen koti. Tähän kotiin kutsuttiin myös 
22.11.1949 tiistaiseuralaisia, joita Isä Yrjö 
rohkaisi ”pitämään pientä seuraamme 
koossa ja lujittumaan yhteiseen 
uskoomme”. 

Seuran puheenjohtajana 1950-luvun 
toimi Senja Mustonen. Sanni Räme jatkoi 
jo Petsamossa hoitamiaan sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtäviä. Sannin sihtee-
rin työstä muistona meille on jäänyt mal-
likelpoisesti hoidettu arkisto sekä pöytä-
kirjoista välittyvä seuran kristallisoitunut 

tavoite: Oma kirkko on meille yhteinen 
koti, jonka hyväksi teemme yhdessä työtä. 

Tiistaiseuran puheenjohtaja Senja 
Mustonen oli aktiivinen kirkkokuorolai-
nen. Laulu tuli myös tiistaiseura-illoissa 
tärkeäksi yhteishenkeä kohottavaksi teki-
jäksi. Tiistaiseurat saivat vuonna 1951 
oman laulukirjan ”Vaeltajan laulut” (toim. 
Erkki Piiroinen). Seuran jäsenmäärä kas-
voi 50 henkeen. Oma rukoushuone saa-
tiin 1957. Auttavia käsiä tarvittiin, kun 
puute oli kaikesta. Seuran keskeiset toi-
mintamuodot hioutuivat vuosikymme-
niksi. Apua tarvittiin seurakunnan juhlien 
järjestämiseen, seurakuntasalin sisustus-
tamiseen, astioihin, kirkkotekstiileihin, 
papin puvustoon ja kirkkopihan hoitoon. 
Syventymistä kirkon perinteeseen vahvis-
tettiin joka toinen viikko kodeissa pide-
tyissä käsityöilloissa. Varattomia perheitä, 
sairaita ja vanhuksia muistettiin ruoka- ja 
vaatepaketeilla.

Isä Yrjö jatkoi vuodesta 1960 lähtien 
puheenjohtajuutta 17 vuotta ja johti ruus-
tinna Sannin kanssa seuraa kuin perhe-
yritystä. Elintason vaurastuminen näkyi 
siinä, että kirkollinen matkailu ja pyhiin-
vaellusmatkat tulivat ohjelmaan. Ensim-
mäinen suuri pyhiinvaellusmatka tehtiin 
niukalla budjetilla, kuten Sanni Rämeen 
vuoden 1961 toimintakertomuksesta on 
luettavissa:

Rovaniemen tiistaiseura teki pyhiinva-
ellusmatkan Heinävedelle 21.–
24.7.1961 Valamon luostariin, jossa 
ovat myös Petsamon ja Konevitsan 
luostarit. Yövyttiin Kuopiossa, osa 
majoittui Kuopion seurakuntasaliin ja 
osa sukulaisiin ja tuttaviin. Lauantaina 
22.7. tutustuttiin Kuopion nähtävyyk-
siin ja kello 13 käytiin tutustumassa 
kirkkokuntamme museoon, samoin 
käytiin kirkossa ja rovasti Hokkisen 
opastuksella pappilassa. Sieltä mentiin 
johtaja Paavo Vahroselle päiväkahville, 
jossa päätteeksi vielä tarjottiin mansi-
koita. Täältä Puijon kautta suunta-
simme matkamme Heinävedelle, 

jonne ehdimme iltakirkkoon, joka 
alkoi kello 18.00 ja päättyi 21.00. Sun-
nuntaina liturgiapalveluksen aikana 
monet seuramme jäsenistä osallistui 
Herran P. ehtoollisesta. Kirkon jälkeen 
joimme teetä ja kahvia sekä nautimme 
omia eväitämme. Tuliaisiksi Luostarin 
veljille tiistaiseura vei pullia ja sitruu-
noita. Sunnuntaina alkoi paluumatka, 
kävimme katsomassa Joensuun ja 
Nurmeksen kirkkoa, sekä poikke-
simme Kolille. Kolilta suoraan ajettiin 
Rovaniemelle, jossa maanantain vas-
taisena yönä olimme kello 4. Tehty 
matka oli antoisa ja sisältörikas. Tähän 
matkaan osallistui yhteensä 16 henkeä.

Arkistosta löytyy 60-luvun kirkolliseen 
matkailuun liittyvä toinenkin mielenkiin-
toinen vierailu: 

16.8.–23.8.1968 Lapin ortodoksisessa 
seurakunnassa vieraili arkkipiispa  
Paavali seurueineen sekä Kuopion 

Rovaniemen tiistaiseuran matka vuonna 1961.
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kirkkokuoro, jota johti pappisseminaa-
rilainen Markus Petsalo. Rovaniemen 
kirkossa oli ehtoopalvelus, jonka toi-
mitti arkkipiispa Paavali avustajina 
kirkkoherra isä Yrjö, arkkimandriitta 
Johannes ja diakoni Heikki Makko-
nen. Kuopion kirkkokuoro lauloi. Pal-
veluksen päätyttyä oli kello 19 Kataja-
rannan kansakoulun juhlasalissa 
kirkkokuntamme 50-vuotisjuhlan pai-
kallisjuhla, jossa juhlaviestin luki ark-
kimandriitta Johannes. Juhlavieraiden 
150 hengen tarjoilun järjesti tiistai-
seura.

Tämä vierailu oli historiallinen, sillä sil-
loin kohtasivat kaikki vuosikymmeniä 
tiistaiseuran kehitykseen vaikuttaneet 
henkilöt: isä Yrjö, Sanni Räme, Senja 
Mustonen, Sylvi Immonen (Kuisma), 
kanttori Sulo Halla, Markus ja Laura Pet-
salo sekä pitkäaikainen piispamme met-
ropoliitta Johannes. 

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin 
Markus ja Laura Petsalo (21.11.1999) sekä 
Arkkipiispa Johannes (30.9.2000) lähetti-
vät tiistaiseuran puheenjohtajalle Sylvi 
Kuismalle kirjeet. jotka liittyvät Isä Yrjön 
elämäntyön tallentamiseen. Kirjeistä käy 
ilmi seuran nauttima suuri arvostus:

Puheenjohtaja Sylvi Kuisma
Näinä päivinä tulee kuluneeksi kaksi-
kymmentä vuotta perheemme muu-
tosta Etelä-Karjalaan. Kaksikymmentä 
vuotta olemme sydämissämme tunte-
neet haikeutta ja ikävää teitä, rakkaita 
ja hyviä ystäviä kohtaan.

Seurakuntanne sai vuonna 1971 
nuoren pappisperheen, joka oli 
monissa asioissa kokematon ja arka. 
Olimme kuitenkin jumalanpalvelu-
selämään, kirkkomme perinteeseen ja 
hengellisyyteen sekä lähimmäisen aut-
tamiseen innostuneita. Lapin seura-
kunta ja Rovaniemen Tiistaiseura tar-
josivat meille turvallisen ja 
miellyttävän toimintakentän isä 
Rovasti Yrjön ja monien aktiivisten 
seurakuntalaisten myötävaikutuksella.

Isä Rovasti Yrjö oli nuorelle papille 
enemmänkin kuin Ystävä. Hän oli 

pastoraalinen Kasvattaja, hengellinen 
Ohjaajavanhus, sydämellinen Sielun-
paimen – kaikki suurilla kirjaimilla 
kirjoitettuna. Nyt vuosien jälkeen 
osaamme arvostaa niin häntä kuin sitä 
aikaa, jonka saimme elää Teidän kes-
kuudessanne.

Vuoden kuluttua tulee kuluneeksi 
isä rovasti Yrjö Rämeen syntymästä 
100 vuotta. Haluaisimme ehdottaa 
teille, joiden henkisenä kasvattajana 
isä Yrjö oli vuosikymmenet, että teki-
sitte aloitteen Lapin ortodoksiselle 
seurakunnalle Yrjö Rämeen muiston ja 
elämäntyön vaalimisesta.

Vuodet vierivät. Vielä hetken elää 
keskuudessamme niitä ihmisiä, isä 
rovasti Yrjön rippilapsia ja ystäviä, 
jotka tunsivat hänet ja äiti Sannin. Te 
kuljitte hänen kanssa läpi evakkoajan, 
seurakunnan perustamisen ja jälleen-
rakentamisen vaikeudet, Hänen elä-
mäntyötään voitaisiin kunnioittaa 
kokoamalla yhtä moni-ilmeinen hen-
kilökuva kuin rovasti oli ihmisenä: 
Henkilökuva Petsamon ja Lapin rovas-
tista? – Elämäkerta Karjalan pojasta 
äärimmäisessä pohjolassa? – Isä Yrjön 
kaskut ja kokemukset?

Jumala armossaan muistakoon 
tuonilmaisiin muuttaneita ystäviämme 
ja tiistaiseuran veteraaneja. Myös Teitä 
kaikkia Hän siunatkoon armollaan ja 
kaikella hyvyydellään.

Teidän isä Markus 
ja äiti Laura Petsalo 

Rovaniemen tiistaiseura
Rovasti Markus Petsalo on muutama 
kuukausi sitten kirjoittanut Teille 
rovasti Rämeen toiminnan muistitie-
don keräämisasiasta. Pidän asiaa tär-
keänä ja siksi pyydän Teiltä vastausta 
siitä, voitteko toimia asian hyväksi. 
Teillä olisi mielestäni hyvät edellytyk-
set tehtävään.

Siunauksen toivotuksin ja lämpi-
mästi tervehtien

arkkipiispa Johannes

Vuonna 2002 ilmestyi Mirjam Kälkäjän 
toimittama teos ”Isä Yrjö – Petsamon ja 

Lapin pappi”, jonka syntyyn tiistaiseura 
osallistui ansiokkaasti. 

Markus Petsalo oli 1970-luvun seura-
kunnan kirkkoherrana ja Laura-vaimonsa 
kanssa toimi aktiivisesti tiistaiseurassa. 
Tietoisuutemme kolttakulttuurista kasvoi, 
kun joka syksyiset pyhittäjä Trifonin 
pyhiinvaellukset alkoivat. Toinen 
70-luvun historiaan kuuluva tärkeä asia 
on kontaktien luominen luterilaiseen seu-
rakuntaan. Tästä on säilynyt perintönä 
tähän päivään saakka vuosittainen Eku-
meeninen paastovaellus ennen pääsiäistä. 

Vuonna 1980 puheenjohtajana aloit-
tanut Sylvi Kuisma hoiti puheenjohta-
juutta 24 vuotta lujalla ja lempeällä 
otteella. Seuran tulot kasvoivat, kun seura 
toimi Opintotoiminnan Keskusliiton alai-
sena opintokerhona ja sai valtionapua. 
Lisäksi Ekumeenisen paastovaelluksen 
yhteydessä järjestettiin myyjäisiä piirak-
katalkoineen. Uusia avustuskohteita olivat 
Kenian kummilapsi ja pohjoisen koltille 
järjestetty PSHV:n 100-vuotisjuhlamatka. 

Vuonna 2004 Sylvi Kuisma luopui 
puheenjohtajuudesta. Seuran puheenjoh-
tajana hänen jälkeensä on jatkanut Inkeri 
Peuna. Seuran sihteerin tehtäviä on hoita-
nut vuodesta 2005 lähtien Ritva Naakka. 
Seuran jäsenmäärä on pienentynyt alle 20 
henkeen, kun vuosittain olemme joutuneet 
saattamaan veteraanijäseniämme haudan 
lepoon. Toiveistamme huolimatta olemme 
saaneet vain harvoja uusia jäseniä. Pienel-
läkin joukolla olemme voineet jatkaa 
antoisaa työtä. Olemme joutuneet punta-
roimaan, mihin työmuotoihin voimamme 
riittävät. Vaativin hankkeemme on tällä 
vuosikymmenellä ollut Kenian Nyerin 
naisten pankin alkupääoman hankkimi-
nen kirpputoreilla ja paastolounailla.

Juhlavuoden kunniaksi tiistaiseuralla 
on kaksi tapahtumaa: Tuemme Sevettijär-
ven koulun koululaisvierailua Rovanie-
melle 10.–12.10. ja katamme juhlapöydän 
27.10. muistellen kunniakasta histori-
aamme. 

Teksti: Inkeri Peuna
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Lapin ortodoksisessa seurakunnassa toi-
mitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2019–2022 
seuraavasti:

SUNNUNTAINA 3.11. 
klo 11.30–12.00 Rovaniemi, 
Pyhän apostoli Andreaksen kirkko, 
Ounasvaarantie 16, Rovaniemi.
KESKIVIKKONA 6.11. 
klo 11.00–14.00 Rovaniemi, 
Petsamo-Sali, 
Ounasvaarantie 16, Rovaniemi. 
SUNNUNTAINA 10.11.
klo 11.30–12.00 Kemijärvi, 
Vanha pappila (tiilipappila), 
Pietarinkatu, Kemijärvi.
KESKIVIIKKONA 13.11.
klo 17.30–18.30, Sevettijärvi, 
Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkko, 
Sevettijärventie 9065, Inari. 
TORSTAINA 14.11.
klo 17.30–18.30 Ivalo, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko, 
Rantatie 22, Inari.
SUNNUNTAINA 17.11.
klo 11.30–12.00 Nellim, 
Pyhän kolminaisuuden ja 
Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkko, 
Siikajärventie 64 A, Inari.

Vaalin tulos julkaistaan tuloksen varmis-
tuttua seurakunnan ilmoitustaululla ja 
internetsivuilla (www.ortlappi.fi). Vaalin 

SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI  
Lapin ortodoksisessa seurakunnassa 3.–17.11.2019

SIE´BRKÅÅ´DDVÄ´LDDÕS VAAL  
Lapin ortodokslast sieʹbrkååʹddest 3.–17.11.2019

tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen asetetaan nähtäville 30 päivän 
ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle kirkko-
herranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan yh-
deksän (9) jäsentä. Seurakunta muodostaa 
kaksi (2) vaalialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2019 
vaalissa I vaalialueelta neljä (4) eniten ää-
niä saanutta ehdokasta ja II vaalialueelta 
viisi (5) eniten ääniä saanutta ehdokasta. 

Vaalikelpoinen seurakunnan luotta-
mustoimeen on ortodoksisesta kristillises-
tä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä La-
pin seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Lapin ortodoksisen seurakunnan vaali-
lautakunta on laatinut ehdokasluettelon ja 
arponut ehdokkaiden numerot 28.9.2019 
pitämässään kokouksessa seuraavasti

Ehdokkaat Seurakunnanvaltuuston 
vaalissa:
I VAALIALUE 
(Inari, Utsjoki, Enontekiö, Kittilä, Muonio ja 
Savukoski)
2  Helena Määttä
3  Terhi Harju
4  Kaisa Vuolukka
5  Armas Hakkola 
6  Satu Kuha
II VAALIALUE 
(Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Salla, 
Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, Pello 
ja Ylitornio)

7  Pekka Raudaskoski
8  Hannele Fofonoff
9  Aila Lesonen
10  Rauno Toivainen
11  Meeri Ylinampa
12  Ville-Petteri Koivumäki
Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis-
sa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioi-
keutta käytetään siinä seurakunnassa, mis-
sä äänioikeutettu on merkitty seurakun-
nan jäseneksi 31.8.2019. 

Vaali toimitetaan suljettuna lippuää-
nestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi 
äänestää enintään niin monta vaalialueen-
sa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueel-
ta valitaan jäseniä valtuustoon. Valituiksi 
tulevat I vaalialueelta neljä (4) eniten ääniä 
saanutta ehdokasta ja II vaalialueelta viisi 
(5) eniten ääniä saanutta ehdokasta. Ääni-
oikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää 
vain henkilökohtaisesti.

Rovaniemellä 29.9.2019

Jaakko Vainio
kirkkoherra, 
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Lapin ortodokslast sie´brrkåå´ddest 
tuåimte sie´brrkåå´ddvä´lddõõzznii´ǩǩi 
vaal väʹlddõõzz tuåimmpâjja 2019–2022 
pueʹttinälla:

PÂʹSSPEIʹVVEN 3.11.
č 11.30–12.00 Ruäʹvnjargg, pââʹzz apos-
tol Andreas ceerkav, Ounasrinteentie 16, 
Rovaniemi.
SEÄRDEN 6.11.
č 11.00–14.00 Ruäʹvnjargg, 
Peäccam-Kueʹrnec, 
Ounasvaarantie 16, Rovaniemi

PÂ´SSPEI´VVEN 10.11.
č 11.30–12.00, Ǩeeʹmmjäuʹrr, 
Vuäʹmm paap-põrtt [ǩiirbâš paap-põrtt], 
Pietarinkatu, Kemijärvi
SEÄRDEN 13.11.
č 17.30–18.30, Čeʹvetjäuʹrr, 
Pââʹzzteei Treeffan Peäccamneeʹǩǩ 
ceerkav, 
Sevettijärventie 9065,Inari 
NELLJDPEI´VVEN 14.11.
č 17.30–18.30 Âʹvvel, 
pââʹzz Nikolaos ceerkav, 
Rantatie 22, Inari

PÂʹSSPEIʹVVEN 17.11. 
č 11.30–12.00 Njeäʹllem, 
Pââʹzz koummõhttsažvuõđ da Pââʹzzteei 
Peäccamneeʹǩǩ ceerkav, 
Siikajärventie 64 A, Inari

Vaal puåđõs õʹlmstâʹtte mâŋŋa 
puåđõõzz praavummuž sieʹbrkååʹdd 
iʹlmmtemtaaulâst da neʹttseeidast  
[www.ortlappi.fi]. Vaal puåđõõzz siiʹsǩeei 
põrttǩeʹrjj läittemčuäitõõzzineez peʹjje 
kueʹsttemnalla 30 peeiʹv ääiǥas sieʹbrkååʹdd 
iʹlmmtemtauʹlle ceerkavkonttrest. 
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Sie´brkåå´ddvä´lddõʹsse va´lljee ååu´c 
(9) vuäzzla. Sie´brkådda koʹlle kue´htt (2) 
vaalvuu´d. Ceerkav- väʹlddõʹsse vaʹlljee 
ee´jj 2019 vaalâst vuõssmõs vaalvuuʹdest 
nellj [4] jäänmõssân jiõnid vuäǯǯam 
eeʹttǩeei da nuu´bb vaalvuu´dest vitt (5) 
jäänmõssân jiõnid vuäǯǯam eeʹttǩeei. 

Vaalânnsaž sieʹbrkååʹdd 
naʹddjõstuåimmu lij ortodokslast riistlast 
väimmjuurdâst tobddum sieʹbrkååʹdd 
vuäzzlaž, kååʹtt ij leäkku väjjvääldsaž, ij-ka 
Lapin sieʹbrkååʹdd vuõss-sâjjsaž tuâjjlaž. 

Lapin ortodoksla sie´rkåå´dd vaal- 
lu´vdkå´dd lij raajjâm eeʹttǩeei loǥstõõǥǥ da 
vuârbbam eeʹttǩeeji nââmrid 28.9.2019 õn-
num såbbrest pueʹttinalla:

Ee´ttǩeei Sieʹbrkååʹdväʹlddõõzzvaalâst:
I VAALVU´VDD 
[Aanar, U´ccjokk, Jeänõk, Kihttel, Muonio, 
Suõvvkuõškk]
2  Helena Määttä
3  Terhi Harju
4  Kaisa Vuolukka
5  Armas Hakkola 
6  Satu Kuha
II VAALVU´VDD 
(Ruä´vnjargg, Suäʹđjel, Ǩeeʹmmjäuʹrr, Salla, 
Pelkosenniemi, Ranua, Posio, Kolari, Pello 
ja Ylitornio)
7  Pekka Raudaskoski
8  Hannele Fofonoff
9  Aila Lesonen
10  Rauno Toivainen
11  Meeri Ylinampa
12  Ville-Petteri Koivumäki
Jiõntemvuõiggâdvuõtt sieʹbrkååʹddväʹlddõõzz 
vaalâst lij juõʹǩǩkast jiõnvääld-
lai loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum sieʹbrkååʹdd 
vuäzzlast, kååʹtt mââimõõzzâst vuõss-
mõs vaalpeiʹvven 3.11.2019 lij tiuddâm 
16 eeʹǩǩed. Jiõnstemvuõiggâdvuõđ 
âlgg ââʹnned tõn sieʹbrkååʹddest, koʹst 
jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ lij mieʹrǩǩuum 
sieʹbrkååʹdd vuäzzlõʹžžen 31.8.2019. 

Vaal tuåimte tõbbum lipp jiõnstummšen. 
Juõʹǩǩkaž jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ 
vuäitt jiõnsted jäänmõssân nuʹtt mäŋgg 
vaalvuu´des ee´ttǩeei ǥu tõn vaalvuu´dest 
va´lljee vuäzzlaid väʹlddõʹsse.

Vaʹlljuum sõʹdde I vaalkååʹddest nellj 
[4] jäänmõssân jiõnid vuäǯǯam eeʹttǩeei da 
II vaalkååʹddest vitt [5] jäänmõssân jiõnid 
vuäǯǯam eeʹttǩeei. Jiõnstemvuõiggâdvuõđ 
vuäǯǯ sie´brkåå´dd vuäzzlaž ââʹnned pâi 
jiõčč persoonlânji.

Ruäʹvnjaarǥâst 29.9.2019

Jaakko Vainio
Pââimõspapp, 
vaal-lu´vdkåå´dd jååǥteei

EHDOKKAIDEN ESITTELY
I VAALIALUE

2 HELENA MÄÄTTÄ
ikä: 59
ehdolla ensimmäistä kertaa
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Toisen ihmisen elämän kunnioitta-
minen, yhteisöllisyys ja turvallisuus. 
Näiden lisäksi tärkeitä ovat luonto, 
kulttuuri ja perinteet. Tiivistettynä aja-
tukseni: levitä hyvää ja karta pahaa!

3 TERHI HARJU
ikä: 32
ehdolla ensimmäistä kertaa
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Kirkon toiminnan ylläpitäminen koltta-
alueella. Pidän myös tärkeänä koltan-
saamen kielen turvaamisen niin, että 
mm. kirkon viestintää ja palveluksia 
olisi jatkossakin koltansaameksi.

4 KAISA VUOLUKKA
ikä: 39
ehdolla ensimmäistä kertaa
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Monikulttuurisuus sekä yhteistyö 
laajan seurakunnan eri osien välillä, 
esimerkiksi tiiviimpi kanssakäyminen 
pohjoisen ja eteläisen alueen väen 
kesken.

5 ARMAS HAKKOLA
ikä: 65
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Sydäntäni lähellä ovat lapsiperheet ja 
nuoret; että saisimme heitä mukaan 
kirkon toimintaan. Palvelusten lisäksi 
on tärkeää, että olisi mm. kerhoja ja yh-
teisiä tapaamisia tasaisesti. 
 
6 SATU KUHA
ikä: 46

II VAALIALUE

7 PEKKA RAUDASKOSKI
ikä: 91
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
mitkä teemat lähellä sydäntä: 
On tärkeää muistaa, että jokainen 
ihminen on Jumalankuva ja ihmiset 

keskenään tasa-arvoisia taustasta riip-
pumatta. Toisen kohdatessamme muis-
taisimme: hän on se lähimmäinen, jota 
minun tulee rakastaa.

8 HANNELE FOFONOFF
ikä: 22
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Nuorten asiat sekä heidän tavoittami-
nen. Lisäksi on tärkeää, että sivuky-
lien puolta pidetään yhtä hyvin kuin 
isompien keskittymien. Ikäni puolesta 
toisin valtuustoon uusia ja raikkaita 
näkemyksiä.

9 AILA LESONEN
ikä: 71
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Minulle lähellä sydäntä ovat kirkkom-
me venäjänkieliset jäsenet. Haluan 
olla apuna venäjää puhuville seura-
kuntalaisille ja tuoda heidän äänensä 
kuuluviin.

10 RAUNO TOIVAINEN
ikä: 54
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Pidän tärkeänä, että seurakunnan ta-
lous on kestävällä pohjalla, uskonnon-
opetusjärjestelyt saadaan lainmukai-
siksi ja että tulevassa mahdollisessa 
seurakuntien yhdistämisessä kuuluu 
lappilaisten ääni.

11 MEERI YLINAMPA
ikä: 62
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Minulle on tärkeää, että pystyisimme 
pitämään kirkkomme toimintaa elävä-
nä. Siten, että olemassa olevilla resurs-
seilla saisimme järjestettyä toimintaa 
monipuolisesti kaikki jäsenemme huo-
mioon ottaen.

12 VILLE-PETTERI KOIVUMÄKI
ikä: 32
ehdolla ensimmäistä kertaa
Mitkä teemat lähellä sydäntä: 
Pidän tärkeänä, että sakramentteja 
(mm. liturgiaa) toimitetaan mahdolli-
simman monella paikkakunnalla sään-
nöllisesti.
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OULUN SEURAKUNTA 

Martinniemen rukoushuoneen 
hengellinen tehtävä päättyy

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–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, 21.–27.10.
pappi Tuukka Rantanen, 28.10.–3.11.
kanttori Juhani Matsi, 21.–27.10.
kanttori Helena Matsi, 30.10.–6.11.

Apostolien Pietarin ja Paavalin sekä pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen rukoushuone Mar-
tinniemellä puretaan lokakuussa 2019. 

Seurakunnanvaltuusto päätti rukoushuoneen purkamisesta jo 2016, jolloin päätök-
selle saatiin myös kirkollishallituksen vahvistus. Purkamisen toimeenpanoa viivytettiin 
tarkoituksella, koska seurakunnalla on ollut samanaikaisesti meneillään muita kiinteis-
töihin liittyviä hankkeita. 

Lopullisen luvan rukoushuoneen purkamiselle 
antoi Oulun kaupungin rakennusvalvonta kesällä 
2019. Sitä ennen Pohjois-Pohjanmaan museovirasto 
antoi purkamista puoltavan lausunnon.

Purkamisessa huomioidaan rakennuksen arvok-
kuus. Töiden yhteydessä kaikki rakennuksen histori-
aan ja rakentamiseen liittyvä näkyvä ja rakenteisiin 
mahdollisesti piilotettu tieto kuvataan ja tallennetaan.

Ennen purkamisen aloittamista, pidettiin rukous-
huoneella 19.9.2019 rukouspalvelus ja muistolitania. 
Tällä haluttiin osoittaa kiitollisuutta menneistä vuo-
sikymmenistä ja muistaa rukoushuoneessa aikojen 
varrella palvelleita ja rukoilleita. Lisäksi tilaisuudessa 
jaettiin yhteistä surua rakkaan pyhäkön elinkaaren 
päättyessä ja suunnattiin katseita tulevaisuuteen. 

Miksi rukoushuone puretaan?
Martinniemen rukoushuoneessa havaittiin syksyllä 2015 vakava sisäilmaongelma. Pyhä-
kön käytön jatkaminen olisi ollut terveydelle vahingollista. Lisäksi sen kunnostaminen tai 
uuden rakentaminen olisi ollut seurakunnalle taloudellisesti mahdotonta. 

Haukiputaan rukoushuone rakennettiin Martinniemen kylään 1960-luvun alussa 
palvelemaan satoja Petsamon ja Karjalan evakkoja, jotka tulivat työhön Martinniemen 
sahalaitokselle. Väkirikkaan kylän elämä alkoi hiljalleen hiipua, kun saha lakkautettiin 
1980-luvulla. Sen jälkeen on kylän ortodoksinen väestö pääosin joko siirtynyt tuonilmai-
siin tai muuttanut jälkeläisineen Ouluun tai muualle maamme kasvukeskuksiin. Tässä 
mielessä Martinniemen rukoushuoneen hengellinen tehtävä on tullut päätökseen. 

Lisäksi seurakunta katsoo, että on parempi purkaa korjauskelvoton rakennus, kun 
jättää se rapistumaan paikoilleen vailla käyttöä. 

Kirkossamme on yhteisesti päätetty, että rajallisia resursseja käytetään ydintoimintoihin: 
jumalanpalveluksiin, pyhiin toimituksiin, kasvatukseen ja diakoniaan. Se ei onnistu ilman 
kiinteistöihin liittyvien kustannusten vähentämistä. Se on kirkkomme elämän jatkuvuuden 
edellytys. Haluamme jättää tuleville polville hengellisesti ja aineellisesti ehyen kirkon.

Miten jatkossa?
Jumalanpalveluksia pyritään järjestämään Haukiputaan ev.lut. seurakuntakeskuksen toi-
mituskappelissa (Kirkkotie 10, Haukipudas) muutamia kertoja vuodessa. Olemme kiitol-
lisia Haukiputaan ev.lut. seurakunnalle tästä naapuriavusta. 

Uudesta tilanteesta huolimatta, kaikki seurakunnan palvelut ovat edelleen haukipu-
taalaisten käytettävissä.

Seurakuntamme jumalanpalveluksista ja muusta toiminnasta saa lisätietoja tästä leh-
destä tai www.oosrk.fi. Tervetuloa Jumalanpalveluksiin!

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

ke  16.10. klo 17 ehtoopalvelus 
to  17.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi: 
 Yleisesitys ortodoksisesta kirkosta 
 Suomessa ja maailmalla 
la  19.10. klo 17 vigilia 
su  20.10. klo 10 liturgia 
ke  23.10. klo 17 ehtoopalvelus 
to  24.10. klo 17 Jeesuksen rukous 
 -palvelus, Tie traditioon -kurssi, 
 aiheena rukous 
la  26.10. klo 17 vigilia 
su  27.10. klo 10 liturgia 
ke  30.10. klo 17 ehtoopalvelus 
to  31.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi: 
 Ikonit ortodoksisessa kirkossa 
pe  1.11. klo 17 vigilia 
la  2.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat 

su  3.11. klo 10 liturgia  
ke  6.11. klo 17 ehtoopalvelus 
to  7.11. klo 17 Jeesuksen rukous 
 -palvelus, Tie traditioon -kurssi, 
 aiheena rukous 
la  9.11. klo 17 vigilia  
su  10.11. klo 10 liturgia 
ke  13.11. klo 17 ehtoopalvelus 
to  14.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi: 
 Raamattu ja traditio 
la  16.11. klo 17 vigilia 
su  17.11. klo 10 liturgia 
ke  20.11. ei ehtoopalvelusta, 
 praasniekkavigilia Raahessa 
to  21.11. klo 17 Jeesuksen rukous 
 -palvelus, Tie traditioon -kurssi, 
 aiheena rukous 
la  23.11. klo 17 vigilia 
su  24.11. klo 10 liturgia 
ke  27.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 kirjallisuuspiiri: aiheena 
 Arkkimandriitta Sofroni Saharovin   
 Hengellisiä keskusteluja I  
to  28.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi: 
 Ortodoksinen kirkkomusiikki 
la  30.11. klo 17 vigilia 
su  1.12. klo 10 liturgia 
ke  4.12. klo 17 ehtoopalvelus 
to  5.12. klo 17 vigilia, 
 Tie traditioon -kurssi 
pe  6.12. klo 10 liturgia 
la  7.12. klo 17 vigilia 
su  8.12. klo 10 liturgia 
ke  11.12. klo 10 liturgia, koululaiset 
ke  11.12. klo 17 ehtoopalvelus 
to  12.12. klo 17 ehtoopalvelus 
su  15.12. klo 10 liturgia 
la  21.12. klo 17 vigilia 
su  22.12. klo 10 liturgia 
ti  24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto 
ke  25.12. klo 9 aamupalvelus 
ke  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu 
su  29.12. klo 10 liturgia 
ti  31.12. klo 17 rukouspalvelus 
 uuden vuoden alkaessa 
ke  1.1. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen ympärileikkauksen muisto,
 p. Basileios Suuri 
su  5.1. klo 10 liturgia 
su  5.1. klo 17 vigilia 
ma 6.1. klo 10 liturgia, 
 suuri vedenpyhitys, teofania, 
 Kristuksen kasteen juhla,
 isä Marko Patronen 50 v. 

MUHOS

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

ke  16.10. klo 9 liturgia, Koortila 
su  24.11. klo 10 liturgia 
ma 23.12. klo 10 joulu suuri hetkipalvelus 

HAUKIPUDAS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TOIMITUSKAPPELI 
Kirkkotie

ma 23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

KEMI

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

ke 16.10. klo 18 ehtoopalvelus, 
 ortodoksisuus tutuksi -kurssi    
la  26.10. klo 10 liturgia  
ke  6.11. HUOM! klo 17 ehtoopalvelus, 
 ortodoksisuus tutuksi -kurssi  
la  10.11. klo 10 liturgia 
ke  20.11. klo 18 ehtoopalvelus, 
 ortodoksisuus tutuksi -kurssi 
ke  4.12. klo 18 ehtoopalvelus, 
 ortodoksisuus tutuksi -kurssi 
to  12.12. klo 10 liturgia, koululaiset 
to  12.12. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Lucia-juhla 
ti  24.12. klo 12 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus 
ke  25.12. klo 9 aamupalvelus 
ke  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu 

TORNIO

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

to  10.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  17.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  20.10 klo 10 liturgia 
to  31.10. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 

Viimeinen jumalanpalvelus Martinniemen 
tsasounalla. Olkaa iäti muistetut, rukous-
huoneen rakentajat ja vastuunkantajat!
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to  7.11. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
to  14.11. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
su  17.11. klo 10 liturgia 
to  21.11. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
to  28.11. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus  
to  5.12. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  24.12. klo 10 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus 
ti  7.1. klo 10 liturgia 

VIHANTI

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

la  16.11. Klo 10 liturgia 
su  1.12. klo 10 liturgia, 
 joulunvalmistusjuhla 

to  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla 

RAAHE

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

la  2.11. klo 10 liturgia 
ke  20.11. klo 17 vigilia
to  21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 Jumalansynnyttäjän temppeliin 
 käyminen, temppelijuhla
la  21.12. 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  
la  14.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
 Varejoen tsasounan 60-v. praasniekka  

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
Kirkkotie 1

La  9.11. klo 11 liturgia, 
 seurakunnanvaltuuston vaalin äänestys

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

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.oulunortodoksinenseurakunta.
fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-alue- 
kuorotoiminta/ 
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 – terve-
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) joka toinen keski-
viikko klo 16.00–17.40. Kanttori Helenan ja 
Teudor-karhun yhteinen 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. Yhtey-
denotot kanttori Helena Matsi  
p. 044 511 5748 tai helena.matsi@ort.fi

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo 
9.00–10.30. Aamiainen on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa! 
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 5181 071, helja.rahikkala@gmail.com

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA

Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa 

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

leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon 
jälkeen mennään katedraaliin ja 

osallistutaan pyhään ehtoolliseen 
yhdessä vanhempien kanssa.

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

Haluamme kiittää
KP isä esipaimen Eliaa 

sekä isä Markoa 
helluntaina meille osoitetuista 
piispallisista siunauskirjoista.

"Veisatkaa Herralle, veisatkaa 
kuninkaallemme, veisatkaa!"

Kiittäen,

Tiina Hynninen-Lahdenperä
Ira Matsi

Iri Vornanen

Kirkkoonliittämisiä Oulussa ja Kemissä.
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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
Kirjallisuuspiiri kokoontuu seuraavasti:
ke  9.10. klo 17 Teemu Keskisarja: 
  Saapasnahka-torni
ke  27.11. klo 17 Arkkimandriitta Sofroni  

 Saharov: Hengellisiä keskusteluja I 
ke  15.1.2020 klo 17 vuoden 2019 
  Finlandia-palkinnon voittanut teos
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.
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

Perhepäivässä kuultiin mm. Soiva Siili -yhtyeen konsertti.

IKONITEOLOGINEN SEMINAARI 
OULUSSA MARRASKUUSSA

”Kilvoituksen tie ja pelastuksen 
polku pyhissä kuvissa: Suuren 

paaston ikonit” -seminaari Oulun 
ortodoksisen seurakunnan 

seurakuntasalissa

Lauantaina 23.11. 2019 klo 10–15 
järjestettävän seminaarin puhujana 

on kirkon venäjänkielisestä 
tiedotuksesta vastaava diakoni 
Vladimir Sokratilin Helsingistä. 

Tervetuloa osallistumaan kaikille 
yhteiseen tilaisuuteen!
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Kuva: Tuukka Rantanen

TIE TRADITIOON -KURSSI
Kaikille avoin ortodoksista uskoa, teologiaa 
ja traditiota käsittelevä kurssi, jonka kautta 
voi syventää elämäänsä kirkon yhteydessä. 
Kokoonnumme joka toinen torstai klo 17 
ehtoopalveluksen jälkeen to 26.9. alkaen. 
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen, lukija Johan-
nes Mäntymäki ja Reijo Kinnunen.
to  26.9. klo 17 Aloitus: syyskauden 
 aiheena on Jeesuksen rukous,   
 joka on olennainen osa 
 ortodoksisen kirkon syvintä 
 rukousperinnettä niin
 luostareissa kuin maailmassa 
to  10.10. Jeesuksen rukous, osa II 
to  24.10.  Jeesuksen rukous, osa III 
to  7.11. Jeesuksen rukous, osa IV 
to  21.11. Jeesuksen rukous, osa V 

to  5.12. vigilia, jonka jälkeen lyhyt 
  opetus kyseisestä palveluksesta   
 ja sen rakenteesta

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 ja alkavat 
siis kirkossa vigilialla klo 17. Jos et pääse 
heti siihen mukaan niin tervetuloa jouk-
koomme myöhemmin illalla. Kerhohuo-
neelle siirrytään kirkosta n. klo 18.30.

la  19.10.  lautapeli-ilta 
la  26.10.  leffa-ilta 
la  16.11.  joulupaastoon 
  laskeutumisjuhla
la  30.11.  mysteeri-ilta 
la  7.12.  pipari-ilta
Joka illalle on oma teemansa josta puhum-
me alkuun, mutta viimeistään klo 19.30 al-
kaen jatkamme pelien, yhdessäolon, toisi-
naan leffojen / muun mukavan tekemisen 
parissa, pientä purtavaa unohtamatta 

Illat päättyvät viimeistään klo 23.
Tapaamisiin!
isä Tuukka ja kanttori Helena
tuukka.rantanen@ort.fi, 044 5115 744
helena.matsi@ort.fi, 044 5115 748

Dir.cant Juhani Matsin 
60-vuotisjuhlia vietettiin 
kesäkuussa – tietenkin 
musiikin merkeissä.
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OULUN SEURAKUNTA 

Kripari ja lastenleiri   kesällä 2019

Kuvat: Tuukka Rantanen, Helena Matsi
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Kripari ja lastenleiri   kesällä 2019 Kuvat:
Tuukka Rantanen  

ja Helena Matsi
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OULUN SEURAKUNTA 

Oulaisten 
ekumeeninen ilta
Seurakuntakoti täyttyi mukavasti 
Oulaisissa järjestetyssä ekumeenisessa 
illassa: toistasataa henkeä eri puolilta 
jokilaaksoja osallistui iltaan. 

Illan aluksi Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherra isä Marko 
Patronen toimitti kiitosakatistoksen, 
jonka lauloi Oulun katedraalikuoro 
kanttori Juhani Matsin johdolla. 
Oulaisten evankelis-luterilaisen seura-
kunnan nuorisokuoro esitti Tapani 
Tirilän johtaessa hengellisiä lauluja ja 
virsiä. Yhteisesti veisattiin kolme 
virttä seurakunnan kanssa. Kuorot 
esittävät myös yhdessä kolme laulua. 
Loppusiunauksen osallistujille antoi-
vat isä Marko Patronen ja Oulaisten 
seurakunnan kirkkoherra Rami 
Niemi.

SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI  
Oulun ortodoksisessa  
seurakunnassa 3.–10.11.2019
Oulun ortodoksisessa seurakunnassa toi-
mitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten 
vaali valtuuston toimikaudelle 2020–2023 
seuraavasti:

SUNNUNTAINA 3.11.2019
Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa, 
Torikatu 74, Oulu, klo 12.00–13.00;  
Vihannin rukoushuoneessa, 
Vanha Ouluntie 26, Vihanti, 
klo 16.00–16.30.
KESKIVIIKKONA 6.11.2019
Kemin kirkossa, 
Lehtokatu 31, Kemi, klo 16.15–17.00.
TORSTAINA 7.11.2019
Muhoksen ev.lut. seurakuntatalon 
kappelihuoneessa, 
Kirkkotie 32, Muhos, klo 16.00–16.30.
LAUANTAINA 9.11.2019
Kuusamon ev.lut. seurakuntatalon 
kerhohuoneessa, 
Kirkkotie 1, Kuusamo, klo 12.30–13.00. 

Vaalin tulos julkaistaan Pyhän Kolmi-
naisuuden katedraalissa sunnuntaina 
10.11.2019 klo 10 alkavan liturgian jälkeen. 
Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja vali-
tusosoituksineen asetetaan nähtäville 30 
päivänä ajaksi seurakunnan ilmoitustaulul-
le kirkkoherranvirastossa. 

Seurakunnanvaltuustoon valitaan 12 
jäsentä. Seurakunta muodostaa viisi vaa-
lialuetta.

Valtuustoon valitaan vuoden 2019 
vaalissa Oulun vaalialueelta seitsemän eni-
ten ääniä saanutta henkilöä, Raahen vaa-
lialueelta yksi eniten ääniä saanut, Kemin 
vaalialueelta kaksi eniten ääniä saanutta, 
Muhoksen vaalialueelta yksi eniten ääniä 
saanut ja Kuusamon vaalialueelta yksi eni-
ten ääniä saanut henkilö.

Vaalikelpoinen seurakunnan luotta-
mustoimeen on ortodoksisesta kristillises-
tä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan 
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Oulun 
seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Oulun ortodoksisen seurakunnan 
vaalilautakunta on laatinut ehdokasluet-
telon ja arponut ehdokkaiden numerot 
1.10.2019 pitämässään kokouksessa seu-
raavasti:

OULUN VAALIALUE
N:o 2  Tiina Hynninen-Lahdenperä
N:o 3  Jukka Jokiranta
N:o 5  Petri Patronen
N:o 6  Aimo Kesti
N:o 7  Heljä Rahikkala
N:o 8  Anita Valkama
N:o 9  Juha Suistio
N:o 13  Heljä-Marja Surcel
N:o 14  Virpi Andreou
N:o 15  Timo Arhippainen
KEMIN VAALIALUE
N:o 4  Maija Hakala
N:o 11  Antero Hyytiäinen
MUHOKSEN VAALIALUE
N:o 12  Pasi Jaakola
RAAHEN VAALIALUE
N:o 10  Pekka Jylänki
N:o 17  Alpo Ylikulju
KUUSAMON VAALIALUE
N:o 16  Seppo Pyy

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalis-
sa on jokaisella äänivaltaisella luetteloon 
merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka 
viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 
3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Ääni-
oikeutta käytetään siinä seurakunnassa, 
missä äänioikeutettu on merkitty jäseneksi 
31.8.2019. Vaali toimitetaan suljettuna 
lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeu-
tettu voi äänestää enintään niin monta 
vaalialueensa ehdokasta kuin kyseiseltä 
vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. 
Valituiksi tulevat Oulun vaalialueelta seit-
semän eniten ääniä saanutta ehdokasta, 
Raahen vaalialueelta yksi eniten ääniä 
saanut ehdokas, Kemin vaalialueelta kaksi 
eniten ääniä saanutta ehdokasta, Muhok-
sen vaalialueelta yksi eniten ääniä saanut 
ehdokas ja Kuusamon vaalialueelta yksi 
eniten ääniä saanut ehdokas. Äänioikeut-
taan saa käyttää vain henkilökohtaisesti. 
Äänestäjän tulee varautua todistamaan 
henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. 

Oulussa 2.10.2019

Marko Patronen
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja 
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EHDOKKAIDEN ESITTELY
OULUN VAALIALUE 
(valitaan 7 edustajaa)

N:o 2 TIINA HYNNINEN-LAHDENPERÄ
• 48 vuotta
• ensimmäistä kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• juuret ovat syvällä ortodoksisuudessa
• työ liike-elämässä yhdistettynä kirkon 

elämän syvälliseen tuntemiseen antavat 
hyvät valmiudet päätöksentekoon seu-
rakunnassa

• positiivinen elämänasenne ja aktiivinen 
pyrkimys ratkaisuihin

• suvaitsevaisuus, huonompiosaisten aut-
taminen ja ortodoksisen kasvatustyön ja 
arvomaailman toteuttaminen   

N:o 3 JUKKA JOKIRANTA
• 65 vuotta
• toista kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• nuorten pitäminen kirkon yhteydessä

N:o 5 PETRI PATRONEN
• 50 vuotta
• toista kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• Seurakunnan taloudellisten ja muiden 

resurssien järjestäminen niin, että hen-
gellinen toiminta on turvattu ja tarjottu 
mahdollisimman tasapuolisesti koko 
seurakunnan alueella. Tähän liittyen 
pyrin toimimaan seurakuntien yhdisty-
misneuvotteluissa koko tulevan Oulun 
seurakunnan parasta katsoen.

N:o 6 AIMO KESTI
• 72 vuotta
• ensimmäistä kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• Kirkko – pysyvyyttä muutosten maail-

massa

N:o 7 HELJÄ RAHIKKALA
• 67 vuotta
• ollut useamman kauden eri vuosina 

seurakuntavaltuustossa.
Teemat lähellä sydäntä
• uudistuva ja toimiva seurakuntamme, 

talouden tuomat haasteet huomioiden 
toiminnassa

• turvataan palvelut seurakuntalaisille 
mahdollisimman hyvin jatkossakin

• toteutetaan ortodoksisen kirkkomme 
arvoja niin, että seurakunnassamme 

yhteisöllisyys toteutuu yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa ihmisten välillä

• noudatetaan rakkauden kaksoiskäskyä 
toiminnassamme ja elämässämme, niin 
silloin toteutamme kirkkomme arvoja ja 
Kristuksen opetusta.

N:o 8 ANITA VALKAMA
• 44 vuotta
• ollut seurakunnanvaltuustossa vuodesta 

2010
Teemat lähellä sydäntä
• lapset, nuoret ja perheet 

N:o 9 JUHA SUISTIO
• 47 vuotta
• ollut seurakunnanvaltuustossa kaksi 

kautta
Teemat lähellä sydäntä
• ortodoksisen hengellisen perinnön jat-

kuminen tuleville sukupolville
• seurakuntaan kuuluvien tasapuolinen 

huomioiminen asuinpaikasta riippumatta
• resurssien ja varojen tasapuolinen ja-

kaantuminen kirkollisen toiminnan eri 
osa-alueille

N:o 13 HELJÄ-MARJA SURCEL
• 65 vuotta 
• ollut valtuustossa useamman kauden 
Teemat lähellä sydäntä
• ikonimaalaus ja perinteiden vaaliminen

N:o 14 VIRPI ANDREOU
• 53 vuotta
• ehdokkaana toiselle kaudelle
Teemat lähellä sydäntä
• kirkon perustoiminnot; jumalanpalve-

lukset, pyhät toimitukset, opetus- ja 
kasvatustyö, diakonia, seurakunnan ak-
tiivinen toiminta

N:o 15 TIMO ARHIPPAINEN
• 65 vuotta
• ensimmäistä kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• Usko Kristukseen ja kirkko arjessa

KEMIN VAALIALUE 
(valitaan 2 edustajaa)

N:o 4 MAIJA HAKALA
• 56 vuotta 
• ensimmäistä kertaa ehdolla 
Teemat lähellä sydäntä
• seurakunnan yhteisöllisyyden ja aktiivi-

suuden edistäminen 

N:o 11 ANTERO HYYTIÄINEN
• 62-vuotias
• ollut valtuustossa usean kauden
Teemat lähellä sydäntä
• seurakunnan toiminnan ja talouden alu-

eellinen tasapuolisuus

MUHOKSEN VAALIALUE 
(valitaan 1 edustaja)

N:o 12 PASI JAAKOLA
• 49-vuotias
• ensimmäistä kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• jumalanpalvelus
• valoisan julkisuuskuvan antaminen kir-

kosta

RAAHEN VAALIALUE 
(valitaan 1 edustaja)

N:o 10 PEKKA JYLÄNKI
• 62 vuotta
• ensimmäistä kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• diakoniatyö, vapaaehtoistyö ja jumalan-

palveluselämä

N:o 17 ALPO YLIKULJU
• 71 vuotta
• ensimmäistä kertaa ehdolla
Teemat lähellä sydäntä
• Seurakuntamme on alueellisesti hyvin 

laaja. Tästä johtuen seurakunnan hen-
kilökunta ei ehdi joka paikkaan eikä 
kaikkia asioita tuomaan seurakuntalai-
sille. Valtuutettuna haluan toimia tässä 
sanansaattajana molempiin suuntiin. 
Näin toimien uskon seurakuntalaisten 
tyytyväisyyteen myös maallisemmis-
sa asioissa. Varsinaiset hengelliset asiat 
jätän papistolle. Tällä tavoin toimien 
seurakunnan asioista päättäminen val-
tuustotasolla tulee mielestäni toimimaan 
tämän seurakunnan ja itse seurakunta-
laisten parhaaksi.

KUUSAMON VAALIALUE 
(valitaan 1 edustaja)

N:O 16 SEPPO PYY
• 73 vuotta
• ollut valtuustossa usean kauden
Teemat lähellä sydäntä
• Seurakunnan talous, tasapuoliset kirkol-

liset palvelut seurakunnan alueella,
• lasten ja nuorten toiminta seurakunnassa
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VAASAN SEURAKUNTA 

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
(1.1.–31.12.2019) 
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.fi

Kanttori Nina Jolkkonen-Porander
(sijaisuus 21.7.2020 asti)
p. 040 569 8304
nina.jolkkonen-porander@ort.fi

Kanttori Karl-Henrik Wahlfors 
(1.1.–31.12.2019) 
p. 046 570 6720 

Kanslianhoitaja Johanna Patteri
(21.7.2020 asti) 
vaasa@ort.fi (töissä ke klo 11–14)

Vaasan kirkon isännöitsijä 
avoinna

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

Vuosilomat
Pekka Helakallio 2.–23.12.

Kirkkoherran tervehdys

Uuden kirkkovuoden painopisteet
Selän takana on kesä ja olemme aloittaneet uuden kirkkovuoden matkaa. Pietarsaaren ja 
Lapuan praasniekkaa sekä Tampereen ja Vaasan yhteinen kristinoppileiri ja jatkis, jotka 

jäävät valoisina muistiin. 
Uuden kirkkovuoden painopisteeksi ovat seura-

kunnan luottamushenkilöiden vaalit marraskuussa sekä 
liittymisneuvottelut Tampereen seurakunnan kanssa. 
Meneillään olevan seurakuntarakenteen uudistaminen 
yhtenä tavoitteena on toiminnan ja talouden takaami-
nen tulevaisuudessa. Ensimmäinen tapaaminen tam-
perelaisten kanssa 9.9.2019 on osoittanut, että meillä 
molemmilla on valmiutta vaikuttaa postitiivisesti muu-
tokseen sekä yhteisen seurakunnan visioon kehittämi-
seen.

Seurakuntamme henkilöstössä on tullut ja on tulos-
sa muutoksia. Isä Pekan lähtee lokakuussa eläkkeelle 
ja hänen työsuhteensa päättyy joulukuussa. Opintova-
paan aikana kanslistin tehtäviä hoitanut Terhi on muut-
tanut perheineen Helsinkiin. Haluan omasta sekä koko 
seurakunnan puolesta lausua kiitokseni isä Pekalle ja 

Terhille kirkon hyväksi tekemästään työstään! Isä Pekan läksiäistilaisuus vietetään praas-
niekan yhteyessä 5.–6.12. Vaasassa. 

Olemme valmistautumassa Kristuksen syntymäjuhlaan. Joulu on ollut aina perhekes-
keinen ja yhteisöllisyyttä korostuva rakkauden juhla, sillä juhlassa näkyväksi Jumalan tu-
leminen Kristuksessa ihmiseksi. Kirkko uskoo, että maailmaan syntyvä Jeesus-lapsi on 
Herra, joka tarjoaa ihmiselle Henkensä kautta valoa ja voimaa rakastaa ja todistaa, että 
keskinäinen palveleva rakkaus on myös vastaus Jumalan rakkauteen. 

Toivon teille kaikille valoisaa Kristuksen syntymäjuhlan odotusta!

Det nya kyrkoårets fokuspunkter
Sommaren är bakom oss och vi har börjat resan mot ett nytt kyrkoår. Vi kommer med glädje 
ihåg tempelfesterna i Jakobstad och Lappo samt Tammerfors och Vasas gemensamma 
kristendomsläger. 

Det nya kyrkoårets fokuspunkter är valet av förtroendevalda i november och 
diskussionerna om sammanslagning med Tammerfors församling. Syftet med förnyelsen 
av församlingsstrukturen är att också i framtiden kunna bibehålla balansen i verksamheten 
och ekonomin. Det inledande mötet 9.9.2019 har visat på en gemensam vilja att påverka 
processen i positiv riktning och att utveckla en vision för den nya församlingen. 

Flera förändringar är också på kommande i församlingens personal. Fader Pekka går i 
pension i oktober och hans arbetsförhållande tar slut i december. Terhi Kokkinen-Youhana, 
som har varit kanslist under Laura Ahos studieledighet, har flyttat till Helsingfors tillsammans 
med sin familj. Jag vill å hela församlingens vägnar tacka Fader Pekka och Terhi för deras 
arbete för kyrkan. Fader Pekka avtackas i samband med tempelfesten 5.–6.12 i Vasa. 

Vi håller på och förbereder oss för Kristi födelse. Julen har alltid varit en familjecentrerad 
högtid som betonar kärleken och gemenskapen, då vi firar Jesu födelse. Kyrkan tror att 
Jesusbarnet som föddes till världen är Herren, som genom sin ande kommer till människorna 
med ljus och kraft att älska. Jesusbarnets födelse visar också på den ömsesidiga kärleken 
som ett svar på Guds kärlek. 

Jag önskar er alla en fridfull väntan på Kristi födelse!

Andrei Sõtsov

kirkkoherra / kyrkoherde
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO 
Nikolainkuja 1, Vaasa 
Isännöitsijän paikka on avoinna

Pe  1.11. klo 17 vigilia
La  2.11. klo 10 liturgia, 
 Karjalan valistajien yhteinen juhla
Ke  6.11. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
To  7.11. klo 17 ehtoopalvelus
La  9.11. klo 17 vigilia 
Su  10.11. klo 10 liturgia (isänpäivä), 
 äänestys klo 11.30–13.00
To  14.11. klo 17 ehtoopalvelus 
To  21.11. klo 10 liturgia, 
 Neitsyt Marian temppeliin tuominen,  
 (koululaiset mukaan) 
Su  24.11. klo 10 liturgia
To  28.11. klo 17 yleinen sairaanvoittelu 
La  30.11. klo 17 vigilia
Ke  4.12. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
To  5.12. klo 17 vigilia
Pe  6.12. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 p. Nikolaos Ihmeidentekijä, 
 itsenäisyysjuhla, praasniekka
To  12.12. klo 17 ehtoopalvelus 
La  14.12. klo 17 vigilia 
Su  15.12. klo 10 liturgia 
To  19.12. klo 17 ehtoopalvelus
La  21.12. klo 17 vigilia
Ti  24.12. klo 16 ehtoopalvelus 
Ke  25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia,  
 Herramme Jeesuksen Kristuksen 
 syntymä
Su  29.12. klo 10 liturgia 
Ke  1.1. klo 10 liturgia, 
 Herramme Jeesuksen Kristuksen 
 ympärileikkaus, p Basileios Suuri 
Su  5.1. klo 17 vigilia
Ma 6.1. klo 10 liturgia, Teofania, 
 Jumalan ilmestyminen ja 
 Herran kaste

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN 
RUKOUSHUONE 
Koulukatu 7, Lapua 
isännöitsijä Markus Happo, 
p. 045 355 2648
 
La  9. 11. klo 15.30 rukouspalvelus, 
 äänestys klo 16–17
Su  17.11. klo 10 liturgia 
Su  1.12. klo 10 liturgia, 
 palvelee KP metropoliitta Elia 

Su  22.12. klo 10 liturgia, 
 Pyhien isien sunnuntai 

KOKKOLA

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

Ke  6.11. klo 17 raamattupiiri ja 
 rukouspalvelus
La  9.11. klo 11.30 rukouspalvelus, 
 äänestys klo 12–13
Su  24.11. klo 10 liturgia
Ke  25.12. klo 10 liturgia, Herramme 
 Jeesuksen Kristuksen syntymä

PIETARSAARI

PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA PYHÄN 
ANNAN RUKOUSHUONE 
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari 
isännöitsijä Leif Sandvik, 
p. 050 593 9148 
 
La  9.11. klo 9.30 rukouspalvelus, 
 äänestys klo 10–11
La  23.11. klo 10 liturgia
La  14.12. klo 10 liturgia
To  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla, 
 Herramme Jeesuksen Kristuksen
 syntymän jälkijuhla

SEINÄJOKI

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

Su  3.11. klo 10 liturgia
To  14.11.klo 18 ehtoopalvelus 

Kriparin päätösliturgia 11.08.2019.

Liturgia Kauhajoella 7.9.2019. 
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

VAASAN SEURAKUNTA 

KATEKUMEENIOPETUSTA VAASASSA 
(Koulukatu 45)
Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, tulee 
ottaa yhteyttä pappiin ja sopia tapaami-
sesta. Papit kertovat lisää ja heidän kaut-
taan tullaan opetukseen. Ortodoksiseen 
kirkkoon liittyville järjestetään syksyllä 
katekumeeniopetusta Vaasassa ja Seinäjo-
ella. Opettajana Vaasassa toimii Nina Jolk-
konen-Porander, TM. Lisätietoja kanttori 
Ninalta puh. 040 739 2149.

ORTODOKSIA- JA 
KATEKUMEENIRYHMÄ SEINÄJOELLA 
(Päivölänkatu 32)
Ortodoksiapiiri alkaa klo 17. Piirin jälkeen 
toimitetaan ehtoopalvelus klo 18.  
Piirin syksyn ohjelma on seuraava:  
 To  24.10. klo 17 Kristus nousi kuolleista! 
 Uskomme ydin, iankaikkinen elämä
Su  3.11. klo 10 liturgia ja kirkkokahvit.    
 Ortodoksiapiiri klo12: 
 Karjalan valistajien juhla, suomalaiset  
 pyhät ja heidän merkityksensä
To 14.11. klo 17 Ajan pyhittäminen.   
 Ortodoksinen kirkkovuosi ja paastot
To  12.12. klo 17 Sakramentit ja niiden   
 merkitys hengellisessä elämässä.
Lisätietoja isä Andreilta, puh. 0400 761 718.

PALAVA PENSAS, 
VAASA 
(Koulukatu 45)
Vaasan seurakun-
tasalilla kokoontuu 
isä Simo Haaviston 
pitämä ortodoksia-
piiri tiistaisin klo 18. 
Ortodoksiapiirissä 
käsitellään erilaisia 
ortodoksisia teemoja. Lisätietoja isä Simolta 
puh. 040 7070 678. 

JEESUKSEN RUKOUS -PALVELUS, VAASA
(Nikolainkuja 1)
Kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. 
6.11., 4.12. Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
Nikolainkuja 1. Lisätietoja i Andrei puh. 
040 076 1718. Tervetuloa rukoilemaan!

LEIPOMISKERHO, VAASA 
(Koulukatu 45)
Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille lapsista 
eläkeläisiin. Perjantaisin kokoontuvassa 
kerhossa leivotaan kirkkokahveja varten ja 
jutellaan leipomisen lomassa. Lisätietoja 
kanttori Ninalta puh. 040 739 2149.

RAAMATTUPIIRI, KOKKOLA 
(Koulukatu 7)
Kokkolan pyhien Simeonin ja naisprofeetta 
Hannan tsasounassa kokoontuu isä Pekka 
Helakallion pitämä Raamattupiiri. Syksyn 
ensimmäinen kokoontuminen on ke 6.11. 
klo 17.00. Lisätietoja isä Pekalta 
puh. 040 510 3077. 

PALAVA PENSAS ORTODOKSIAPIIRI 
SEINÄJOELLA
(Päivölänkatu 32, Seinäjoki)
Seinäjoen Jumalanäidin suojeluksen tsa-
sounassa kokoontuu kerran kuussa orto-
doksiapiiri. Syksyn kokoontumiskerrat ovat 
14.10., 25.11. ja 16.12. klo 18.00. Lisätietoja 
isä Simolta puh. 040 7070 678. Kerhojen 
teemat:  
14.10.  Apostoli Luukas – elämä ja työ ja   
  merkitys 
25.11.  Jumalanäidin elämä 
  historiallisessa mielessä 
16.12.  Vanhan liiton profeetat

KRISTINOPPILEIRIN JATKIS 
KAUHAJOELLA 
15.–17.11. Lisätietoja lähetetään kirjeitse.

Opetustyön seminaari Vaasassa 28.9.2019
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Simo Haavisto.

Kiitosakatistos Svedjehamnissa 1.9.2019
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Seurakuntalaisten retki Svedjehamniin 1.9.2019.

Vedenpyhitys Harrströmissä 4.9.2019.

To  12.12. klo 18 ehtoopalvelus
To  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla, 
 Kristuksen syntymän jälkijuhla

KAUHAJOKI 

EV.LUT SRK:N VIRASTON 
KOKOUSHUONE 
Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

La  16.11. klo 10 liturgia
Ti  24.12. klo 10 liturgia

NÄRPIÖ

EV.LUT SEURAKUNNAN VANHA PAPPILA
Kyrkotåget 2 A, Närpes

Su  8.12. klo 10 liturgia
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SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI  
Vaasan ortodoksisessa seurakunnassa 9.–10.11.2019

Nro 7 PIRKKO KIVISTÖ, KOKKOLA
• 62 vuotta, asiantuntija 
• 2 kertaa ehdolla, 1 kausi
Olen ollut valtuuston jäsene-
nä vuodesta 2016 alkaen ja 
tänä vuonna olen valtuus-
ton puheenjohtaja. 
Kristillinen elämä on sydän-
täni lähellä ja liturgiaan osal-
listuminen on olennainen osa kristillistä 
elämää. Tärkeää on, että seurakuntauudis-
tuksesta huolimatta pienillä paikkakunnilla 
asuvat seurakuntalaiset pääsevät osallisek-
si liturgiaan.

Nro 6 ANNA NIKULA, KAUSTINEN
• 40 vuotta, 2 lapsen äiti, sosionomi
• 1 kertaa ehdolla
Ortodoksinen usko ja yhtei-
siin jumalanpalveluksiin 
osallistuminen on ollut 
minulle aina tärkeä osa 
elämää. Haluan edustaa 
vilpittömänä seurakuntalai-
sia, tasavertaisina yhteisöllisyyden nimissä, 
arvokkaiden arvojen ja perinteiden seura-
kunnassa, johon kaikki ortodoksit ovat ter-
vetulleita. Suomalaisina ortodoksina saam-
me nauttia oman kirkkomme yhteydestä ja 
evankeliumin sanomasta. Olen kiitollinen 
ja tyytyväinen kirkkomme toimintaan ja 
soisin sen näin jatkuvan.

II VAALIALUE PIETARSAARI

Nro 3 PAULIINA SAARI, PIETARSAARI
• 45-vuotias, 2 lapsen äiti, koulutukseltaan  

opettaja ja kaupan tradenomi, yrittäjä
• 1 kertaa ehdolla
Kirkollisen elämän tärkein 
asia itselleni ovat jumalan-
palvelukset, erityisesti li-
turgia. Kristinuskon keskei-
simmät asiat minulle ovat 
evankeliumi ja armo. Muuten 
sydäntäni lähellä ovat eläimet, luonto, kes-
tävä kehitys, ihmisoikeudet, tasa-arvo sekä 
kirjallisuus ja taide.

Nro 14 LEIF SANDVIK, PIETARSAARI
• 68 vuotta, eläkeläinen, ent. kirjaltaja, 

Pietarsaaren tsasounan isännöitsijä
Olen ollut valtuustossa monta kautta. 
Minulle on tärkeää, että seurakuntamme 
vahvistuu ja että sen jäsenet voivat hyvin ja 
tuntisivat olonsa kotoisaksi kirkossa. Juma-
lanpalveluksen on elämän a ja o.  

Nro 4 LEENA-MAIJA LINDBERG, 
PIETARSAARI 
• 39 v. 4 lapsen äiti, Pietarsaari 
• 2 ehdolla, 1 kausi
Minulle tärkeintä elämässä 
on perheeni, ortodoksinen 
kirkko ja läheisteni hyvin-
vointi. Nyt on tärkeää saa-
da seurakunnan talous kun-
toon ja keskittyä tärkeimpään 
tehtävään eli jumalanpalveluksiin. 

III VAALIALUE LAPUA

Nro 5 RISTO ROKALA, ALAJÄRVI
• 75 v. ent. viestintäalan yrittäjä, 
 paluumuuttaja, Alajärvi
• 1 kertaa ehdolla
Olen suorittanut ortodok-
sisen teologian appron, 
mutta tärkeintä on elämän 
merkityksen kokeminen 
ort. elämäntavan kautta.  
Että en oman sieluni pelastami-
sen kiireessä katsoisi lähimmäisen ohi ks. 
Matt 24: 40–45. Mietityttää kirkon tiedotta-
minen. Turhaa opettaa seinille. Vähäinenkin 
tiedotus on mielestäni tuonut tuloksia. 

Nro 10 TIMO KALEVI NYYSSÖLÄ, 
ÄHTÄRI
• 50 v, 3 lapsen isä, puurakentamisen 

asiantuntija. 
• 1 kertaa ehdolla
Minulle tärkeää elämässä on 
ihmisten kuunteleminen ja 
kaikista ihmisistä välittämi-
nen. Haluan että seurakun-
nassa huomioimme kaikki 
jäsenet ja heidän perheensä 
seurakuntien tapahtumissa sekä arjessa. 
Seurankunnan työssä ensisijaisena tehtävä 
on tehdä hyvää ja pyyteetöntä työtä ihmis-
ten hyväksi sekä tietysti Jumalan kunniaksi. 
Siihen työhön voivat kaikki osallistua ja sitä 
kautta haluan myös omalta osaltani olla vah-
vistamassa seurakuntamme yhteisöllisyyttä.

Valtuustovaalit Vaasan ortodoksisessa 
seurakunnassa pidetään marraskuun 9.-
10. päivän välisenä aikana.  Äänestysajan-
kohdat ja -paikat ovat seuraavat:

PIETARSAAREN PYHÄN PROFEETTA 
ELIAAN JA PYHÄN ANNAN 
RUKOUSHUONE 
(Tsasounakuja 2 /Narsinkatu 2, Pietarsaari)
LA 9.11. KLO 9.30 
rukouspalvelus, 
äänestys klo 10.00–11.00

KOKKOLAN SIMEONIN JA HANNAN 
RUKOUSHUONE 
(Katariinankatu 3, Kokkola)
LA 9.11. KLO 11.30 
rukouspalvelus, 
äänestys klo 12.00–13.00

LAPUAN PYHITTÄJÄ SERAFIM 
SAROVILAISEN RUKOUSHUONE 
(Koulukatu 7, Lapua)
LA 9. 11. KLO 15.30 
rukouspalvelus, 
äänestys klo 16.00–17.00

 VAASAN PYHÄN NIKOLAOKSEN 
KIRKKO 
(Nikolainkuja 1, Vaasa)
SU 10.11. KLO 10 
liturgia (isänpäivä), 
äänestys klo 11.30–13.00

Vaalissa valitaan valtuustoon yhdeksän (9) 
jäsentä. Seurakunta muodostaa neljä (4) 
vaalialuetta.
 
 I VAALIALUEELTA KOKKOLA, 
johon kuuluvat seuraavat kunnat:
Kannus, Kokkola, Halsua, Kaustinen, Les-
tijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli valitaan 
kaksi (2) jäsentä

 II VAALIALUEELTA PIETARSAARI, 
johon kuuluvat seuraavat kunnat: 
Pietarsaari, Vöyri, Uusikaarlepyy, Pedersö-
re, Kruunupyy ja Larsmo valitaan kaksi (2) 
jäsentä 

III VAALIALUEELTA LAPUA, 
johon kuuluvat seuraavat kunnat: 
Isojoki, Karijoki, Teuva, Kauhajoki, Kurik-
ka, 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, Maalahti, Laihia, Isoky-
rö, Korsnäs, Närpes, Kaskinen ja Kristiinan-
kaupunki valitaan kolme (3) jäsentä

Tervetuloa äänestämään! 

EHDOKKAIDEN ESITTELY
I VAALIALUE KOKKOLA
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VAASAN SEURAKUNTA 

Te kaikki
Olen sydämestäni kiitollinen ja myös 
vilpittömästi sitä. Kirkkoni on minulle 
rakas, on ollut sitä aina. Kasvoin kir-
kon piirissä aina vuodesta 1957 
alkaen, kun vanhempani tulivat kirkon 
palvelukseen. Sain kasvaa kirkon pii-
rissä ja tuntea kaikki arkkipiispa Her-
mannista alkaen kaikki meidän valo-
voimaiset sielunpaimenet ja 
työntekijät joilta sain paljon. Voi miten 
muistan ja muistelen teitä isä Johannes 
Suhola, isä esipaimen Paavali, isä esi-
paimen Johannes, isä Mikael 
Ritamo jne, luettelo on loppumaton en 
voi enkä halua teitä unohtaa: kaikki 
annoitte minulle paljon. 

Pappisseminaarista päästyäni toi-
min Nurmeksessa, Taipaleella ja Hel-
singissä ja nautin työstäni. Sitten pää-
sin tänne Vaasan seurakuntaan 
asemapaikkanani Kokkola. Olen viih-
tynyt, seurakuntalaiset ovat ottaneet 
hyvin vastaan ja minulla on vain 
hyvää sanottavaa teistä. Luonteeltani 
olen sellainen, että kaikki ihmiset 
ovat minulle yhtä tärkeitä ja arvok-
kaita. Hyvin kuvaavaa lienee tänä 
kesänä pidetyn kristinoppileirin pää-
töspuheeni, jonka jälkeen spontaani-
sesti kaikki nuoret tulivat ja piirittivät 
halaten ja itkien osoittivat kiitolli-
suutta. Olin onnistunut, valtava koke-
mus. Myös yhteydenotot lähes 40 
vuoden takaa entisiltä oppilailtani 
todistavat, että jotain on tullut tehtyä. 

Vaikka eläköitymiseni on lähellä, 
olen kiitollinen yhteistyöstä isä 
Andrein, isä Markon, kanttorien Ninan 
ja Henrikin kanssa. Myös tietoisuus 
siitä, että voin jatkaa palvelustehtävää 
ja opetusta kouluissa. Elän onnellista 
aikaa teidän kanssanne yhdessä.

Antakoon hyvä Jumala teille ja 
minulle terveyttä ja voimaa. Yhdessä 
voimme paljon toisiamme rakastaen ja 
hyväksyen sellaisina, kun olemme.

isä Pekka Helakallio

Nro 9 MARKUS ANTERO HAPPO, 
KUORTANE
• 72 v. eläkeläinen, ent. kouluopettaja
• 4 kertaa ehdolla, 3. kausi valtuustossa
Kirkko kuuluu kaikille 
ihmisille, siksi kirkon 
portin tulee olla leveä ja 
kynnys matala. Kirkon 
ensisijaisena tehtävä-
nä on julistaa ilosanomaa 
ylösnousseesta Kristuksesta. Koen tär-
keänä, että kirkko on ihmisten elämässä 
syntymästä ikuisuuteen.

Nro 11 JARMO LATIKKA, ILMAJOKI 
• 52 vuotta, rakennusinsinööri 
• 1 kertaa ehdolla
Haluan olla mukana seu-
rakunnan toiminnassa 
siten, että mukaan saa-
taisiin vanhat ja uudet 
ortodoksit sekä muut or-
todoksisuudesta kiinnostu-
neet henkilöt.  Nykyinen työni teknisenä 
johtajana antaa valmiuksia hoitaa seu-
rakunnan talous- sekä kiinteistöasioita. 
Hallintouudistuksen eteenpäin viemisek-
si on tärkeä säilyttää alueellinen edustus. 
Uudistuksen toteuttaminen hallitusti, 
mahdollistaa talouden tasapainottami-
sen sekä paneutumisen ammattimaisesti 
seurakunnan kiinteistöhuoltoon. Nämä 
ovat mielestäni sellaisia asioita, joihin on 
syytä kiinnittää huomiota. 

Nro 15 KIMMO NISSINEN, 
KAUHAJOKI 
• 51 vuotta, 2 lapsen isä, agronomi, 
 ammatillinen erityisopettaja ja 
 kv-koordinaattori
• 2 kertaa ehdolla, 1 kausi
Terveys, perhe ja ystävät 
sekä työ ovat mielestäni 
elämän tärkeitä asioi-
ta. Itse olen kokenut, 
että seurakunta ja sen 
tekemä työ on ollut koko 
elämän näissä kaikissa asioissa näkyvästi 
läsnä. Seurakunnan talouden ja hallin-
non hyvä hoitaminen vaatii tänä päi-
vänä sen henkilökunnalta paljon työtä. 
Luottamushenkilöiden tehtävä on tukea 
heitä tässä työssä. Maailmasta on tullut 
hyvin kiireinen ja kansainvälinen paikka. 
Silti meidän kaikkien tulisi oppia myös 
rauhoittumisen taito. 

IV VAALUALUE VAASA 

Nro 2 ROBERT WITTING, VAASA
• 37-vuotias, 2 lapsen isä, asiantuntija
• 2 kertaa ehdolla
Olen aikaisemminkin ollut 
ehdokkaana. Viime kerralla 
en tullut valituksi. Minusta 
kirkon pitää olla kaikille 
avoinna ja kaikkien käytet-
tävissä, jolla tarkoitan lähin-
nä kirkon toimintaa eri paikkakunnilla ja eri 
kielillä.  Tiedot koulutuksestani, ammatista-
ni ja muista luottamustehtävistäni löytyvät 
Linkedin:istä: https://www.linkedin.com/in/ 
robert-witting-591ab7107/  

Nro 13 JONI HOPPI, VAASA
• 43-vuotias, 2 lapsen isä, 
 asiakkuuspäällikkö
• Ei aikaisempia ehdokkuuksia. 
Minusta kirkon pitää olla 
kaikille avoinna ja kaik-
kien käytettävissä, jolla 
tarkoitan lähinnä kirkon 
toimintaa eri paikkakun-
nilla ja eri kielillä. Minulle 
tärkeitä asioita on myös kirkon ja seura-
kunnan arvokkaiden kiinteistöjen raken-
nustaiteen säilyminen ja historian vaalimi-
nen. Tiedot koulutuksestani, ammatistani 
ja muista luottamustehtävistäni löytyvät 
Linkedin:istä.

Nro 12 RIIKKA PAAKKUNAINEN, VAASA
• 49 vuotta, 2 lapsen äiti, 
 suunnittelijaopettaja
• 2 kertaa ehdolla, 1 kausi valtuustossa
Tärkeinä asioina seurakun-
tatyössä pidän jumalan-
palveluksia, kirkollisia 
toimituksia, uskonnon-
opetuksen järjestämistä

Nro 8 EEVA SIMONS, VAASA
• 44 vuotta, 3 lapsen äiti, 
• 3 kertaa ehdolla, kaksi kautta 
 seurakunnan valtuustossa
Minulle tärkeitä asioita ovat 
usko, luonto, ympäris-
tö, lapset, esteettömyys, 
seurakunnan aktiivisuus, 
toisten auttaminen, kult-
tuuri kaikissa muodoissaan. 
Rakastan kotikirkkoani Vaasan Pyhän Ni-
kolaoksen kirkkoa ja kansainvälinen seura-
kuntamme on hengellinen kotini. Toivon, 
että seurakunta ottaa kaikki jäsenensä 
yhtä sydämellisesti vastaan kuin minutkin 
kymmenen vuotta sitten. 
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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!

Filant�opia

Tili: FI53 5480 0520 0233 08   Viite: 13301

Luostarin puutarhassa

Keräyksellä tuetaan luostareiden 
viljely- ja varjelutyötä Keniassa

unnia Sinulle ikuisuuden läsnäolosta 
ajallisen maailman keskellä
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◆ Lintulan luostari on valmistanut tuo-
huksia Suomen ortodoksisen kirkon 
tarpeisiin vuodesta 1967 saakka. Eri-
laisia tuohuksia valmistetaan loka-
kuusta huhtikuun alkuun ja niitä syn-
tyy yhden tuotantokauden aikana 
noin 7 000 kiloa.

◆ Tuohusten raaka-aine on puhdas eng-
lantilainen mehiläisvaha. Suomesta ei 
löydy toimittajaa, jolta luostari voisi 
ostaa vahaa riittävän suurina erinä.

◆ Mehiläisvaha on sadoista yhdisteistä 
koostuva luonnonvaha, jonka kaikkia 
ainesosia ei ole vieläkään tunnistettu. 
Se on vanhin tunnettu luonnonvaha 
ja siitä on valmistettu kynttilöitä jo 
tuhansia vuosia ennen Kristusta. 

◆ Parafiinikynttilöiden valmistukseen 
käytetään öljyteollisuuden sivutuot-
teita ja steriini valmistetaan eläinras-
voista tai esimerkiksi monella tavalla 
ongelmallisesta palmuöljystä, jonka 
tuottaminen tuhoaa sademetsiä. 
Mehiläisvaha on sen sijaan uusiutuva 
luonnonvara ja niin myrkytön raaka-
aine, että sitä voi syödä.

◆ Mehiläisvaha ei pilaannu koskaan. 
Jähmettyneen vahan voi aina sulattaa 
ja käyttää uudelleen. Siksi kynttilän-

valmistuksessa ei synny juuri lainkaan 
materiaalihukkaa.

◆ Kierrättäminen on oleellinen osa tuo-
husten valmistusta. Kirkoissa sammu-
tettujen tuohusten jäänteet kerätään 
palautettavaksi Lintulan kynttiläteh-
taalle. Lintula hyvittää palautuvan 
materiaalin hinnan seurakunnalle ja 
käyttää vanhan vahan uusien tuohus-
ten valmistamiseen. Vanha vaha sekoi-
teetaan uuteen vahaan vähä vähältä.

◆ Sisaristo valmistaa tuohukset rukouk-
sessa yhdessä talkoolaisten kanssa. 
Jokainen työpäivä tehtaalla aloitetaan 
rukouksella ja kätten tehdessä työtä 
mieli askaroi rukouksen parissa. 

◆ Tuohus ei ole mikä tahansa kynttilä, 
vaan se on tarkoitettu rukoustuleksi 
niin kirkoissa kuin kotonakin. Palava 
tuohus kuvaa rukousta, rukouksen ja 
Jumalaa kohtaan suuntautuvan rak-
kauden lämpöä. Tuohusten ostaminen 
on myös tapa tukea seurakunnan toi-
mintaa. 

◆ Tuohukset liittyvät oleellisella tavalla 
kaikkiin kirkon jäsenten tärkeimpiin 
elämäntapahtumiin. Kastetoimituk-
sessa kummit pitävät käsissään kaste-
kynttilöitä, avioliittoon vihittäessä 

vihkiparilla on kädessään vihkikyntti-
lät ja hautauksessa saattoväellä on 
käsissään palavat tuohukset. Myös 
panihidaa toimitettaessa omaiset pitä-
vät kädessään tuohuksia.

◆ Kirkkovuodessa on myös joitakin 
jumalanpalveluksia, joiden aikana 
kirkkokansalla on poikkeuksetta tuo-
hukset kädessä. Esimerkiksi suuren 
perjantain aamupalveluksessa tuohuk-
set sytytetään palamaan jokaisen Kris-
tuksen kärsimyksestä kertovan evan-
keliumin lukemisen ajaksi.

◆ Tuohukseen otetaan kirkossa tuli mie-
luiten toisesta tuohuksesta ja se sam-
mutetaan tukahduttamalla. Tuohusten 
puhaltaminen sammuksiin lennättää 
nokea ja vahaa yllättävän kauas ja ne 
voivat vahingoittaa sekä kirkkotekstii-
lejä että ikoneja. 

◆ Pääsiäisaikana on tapana käyttää 
punaiseksi värjättyjä tuohuksia. Pääsi-
äistuohuksia valmistetaan Valamossa 
pieniä eriä käsityönä. Niiden väri tart-
tuu helposti tekstiileihin ja erilaisiin 
muihin pintoihin, joten niiden käyttö 
ei ole sallittua kaikissa kirkoissa. 

◆ Tuohuksia voi tilata kotikäyttöön kilo-
hinnalla Lintulan luostarin kaupasta. 

Tiesitkö tämän tuohuksista?


