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Irti turhasta

”Nyt tiedän, mitä onni on”, lauletaan Leevi 
and the Leavingsin ikivihreässä kappalees-
sa, ”kun meillä melkein kaikki laitteet on.” 
Kyseinen kappale kertoo jo itsessään mel-

ko ironisesti 1980-luvun Suomesta. Kappale kuulostaa hieman 
hassulta näin 2020-luvulla, mutta sen sanoma on sovellettavissa 
myös tähän päivään. Kodit ovat jo vuosikymmeniä olleet ”täynnä 
elektroniikkaa”, erilaisia kodinkoneita, ja sittemmin myös digi-
taalisia laitteita. Lähes jokaisella kulkee taskussa älypuhelin, jossa 
yhdistyvät monen elektronisen laitteen toiminnot. Puhelimilla 
me olemme yhteydessä internetiin ja sitä kautta myös toinen 
toisiimme lähes reaaliajassa. Mutta kysymys kuuluu, onko tämä 
muuttanut elämämme helpommaksi tai paremmaksi? 

Voidaan tietenkin todeta, että digitaalinen vallankumous on 
tuonut paljon hyvää ja hyödyllistä, mutta silläkin on omat var-
jopuolensa. Sosiaalisen median aikakautena saatamme uppoutua 
liiaksikin virtuaalimaailmaan, emmekä enää elä reaalimaailmas-
sa samalla tavalla kuin ennen. Toki kyse on myös siitä, kuinka 
käytämme näitä laitteita ja kuinka itse käyttäydymme vaikkapa 
sosiaalisessa mediassa. Valjastammeko sen hyvään, esimerkiksi 
myönteisen ja ihmisläheisen kristillisen elämäntavan esilletuomi-
seen tai kristinuskon ilmiöiden kollektiiviseen pohtimiseen? Vai 
kulutammeko kaiken vapaa-aikamme turhiin väittelyihin tuttu-
jen tai tuntemattomien kanssa? Digitaalisuudessa on myös paljon 
hyvää, esimerkiksi hiljattain lanseerattu Virtuaalikirkko-sovellus, 
jonka avulla voi tutustua ortodoksiseen kirkkorakennukseen ja 
kirkkotaiteeseen. Etuliite äly, joka viittaa paitsi tekoälyyn ja mik-
roprosessoreihin, ei kuitenkaan vapauta meitä oman älymme 
käytöstä, jonka Luoja on ihmiselle antanut. Tämä on hyvä muis-
taa paitsi virtuaalikeskustelussa, myös elävässä elämässä. 

Suuri paasto on jälleen täällä. Se kutsuu meitä asketismiin, 
yksinkertaiseen elämään. Riisumaan se ylimääräisestä – kuten 
vaikkapa liiallisesta sosiaalisessa mediassa roikkumisesta – jotta 
voisimme keskittyä olennaiseen. Tämä aika on valmistautumista 
Juhlien Juhlaan, ja siihen on kirkko herätellyt meitä jo viikko-
ja. Kirkko on tuonut eteemme esimerkkejä mielenmuutoksesta, 
nöyryydestä, katumuksesta, kuvauksen viimeisestä tuomiosta – 
Kristuksen toisesta tulemisesta – sekä viimeisenä sovinnosta ja 
anteeksiannosta. Nämä kaikki ovat käytännön ohjeita paastoon. 
Kirkko ei ole näitä lukukappaleita asettanut suuren paaston val-
mistussunnuntaille sattumalta, vaan tarkoituksella. Ne eivät ole 
moralisointia tai pelottelua, vaan ohjenuora hyveelliseen kristil-
liseen elämään, jota ei ole tarkoitus elää vain silloin tällöin, vaan 
jatkuvasti. Kirkon elämä on kokonaisvaltaista ja sillä olisi hyvä 
olla yhteys meidän arkielämäämme. Se elämä on tässä ja nyt. 
Ortodoksinen elämäntapa on parhaimmillaan jatkuvaa mielen-
muutosta, anteeksiantamista ja -pyytämistä. Paastoaikoina tämä 

kaikki korostuu erityisesti. Tällöin jos koskaan kirkko kutsuu 
meitä tutkimaan itseämme: keitä olemme, mistä tulemme ja mi-
hin olemme matkalla sekä kuinka käytämme aikamme. On hyvä 
pitää mielessä, ettei kirkko suinkaan edellytä meiltä tätä vaan se 
antaa meille itsellemme valinnanvapauden kulkea paaston tietä, 
jos niin haluamme. 

Paasto kehottaa meitä pohtimaan koko kristillisen elämäm-
me tarkoitusta. Se kutsuu meitä henkilökohtaiseen mielenmuu-
tokseen ja katumukseen. Se kutsuu meitä pohtimaan elämämme 
kokonaisvaltaisesti. Laajemmin tämä tarkoittaa koko luomakun-
taa ja muita ihmisiä, lähimmäisiämme. Mikä on suhteemme luo-
makuntaan; varjelemmeko sitä vai hyödynnämmekö sen resurs-
seja loputtomasti? Kohtaammeko jokaisen ihmisen rakkaudella 
riippumatta heidän uskonnollisesta tai etnisestä taustastaan? Ra-
kastammeko Jumalaa koko sydämestämme tai kenties vain puo-
liteholla? Keventäessämme ruokavaliotamme eli luopuessamme 
liharuoasta, turhista puheista ja meitä kroonisesti vaivaavasta os-
tosvimmasta, kevennämme myös sydäntämme. Ja siitä paastossa 
on kysymys, yksinkertaisesta ja hiljaisesta elämästä kaikessa ju-
malallisuudessa ja rauhassa. Emme tee sitä itsetarkoituksellisesti 
vaan siksi että Jumalan valtakunta tulisi yhä enemmän kauttam-
me läsnäolevaksi meissä ja koko maailmassa.

 ”Herra, minun elämäni valtias, estä minusta laiskuuden, velt-
touden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki. 

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryy-
den, kärsivällisyyden ja rakkauden henki.

Oi, Kuningas ja Herra, anna minun nähdä minun rikokseni, 
ja anna etten minä veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu olet Sinä, ian-
kaikkisesti, aamen!” (Efraim Syyrialaisen paastorukous) 

Siunattua ja rauhallista paaston matkaa! 

Metropoliitta Elia

metropoliitta.elia@ort.fi
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Perinteen siirtäjät

Hämeenlinnan kaupungin ortodoksisen 
uskonnon opettaja

Mitä opettajana sinulle tarkoittaa perin-
teen/tradition siirtäminen? 
Perinteen siirtämisessä mieleen nousee 
ensinnäkin hyvin konkreettiset ja käytän-
nölliset asiat: käsitteet, ortodoksisuuden 
sanasto ja tavat. Etenkin perusopetuksessa 
perinne tulee tutustuttamisena: esimer-
kiksi ristinmerkin opettelu ja tutustumi-
nen ikoneihin totuttavat silmää, korvaa ja 
koko kehoa ortodoksisuuteen. 

Nämä alkeet johtavat oivallukseen, 
että opeteltavassa asiassa on kyseessä itse 
asiassa lapsen oma traditio, vaikka sitä ei 
vielä tiedollisesti hallitsisikaan. Oivalluk-
set ja tieto auttavat minäkuvan rakentami-
sessa. Erityisesti alueilla, jossa ortodokseja 
on vähän ja he asuvat hajallaan, on hyvin 
konkreettinen lähestymistapa tarpeen. 
Esimerkiksi pappi sanana voi olla tuttu, 
mutta ihka elävää pappia ei välttämättä ole 
koskaan kohdattu. 

Nykyään opetussuunnitelmassa koros-
tetaan lähestymistä lapsen omasta koke-
musmaailmasta käsin. Lähestytään asioita 
hänelle tutusta matkalla kohti tuntema-
tonta. Perinteen välittämisen tärkein piirre 
on mielestäni välittämisen myönteisyys: 
tunnilla olon ja uskonnon ei tarvitse olla 
”kivaa”, mutta myönteistä sen pitäisi olla.

Täytyy muistaa, että ortodoksisuus 
perheissä ja kodeissa ilmenee eri tavoilla. 
Osalla uskonto voi olla näkyvästi esillä 
vaikkapa vain kulttuurisesti, kun taas toi-
sissa perheissä voidaan olla uskonnollisesti 
valveutuneita, mutta ortodoksisuus ei enää 
näyttäydy perinteisenä ”käspaikkaorto-
doksisuutena”. Yhtä tärkeää on huomata, 

että valtaosalle perheistä uskonnontunti 
on ainoa yhteys ortodoksisuuteen.

Entä uusi mahdollinen katsomusaine?
Mahdollisessa uudessa katsomusaineessa 
näen sekä hyviä että huonoja puolia. 
Nykyinen systeemi valitettavasti mahdol-
listaa vähemmistöjen rakenteellisen syr-
jinnänkin. Pienet ryhmät ja niiden järjes-
tämisen kokeminen ei-tärkeäksi, 
hankalaksi tai kalliiksi luo pyrkimystä 
rimpuilla irti opetuksen järjestämisestä. 
Toisaalta vähemmistön näkökulmasta 
uudessa aineessa on tietysti pelko, että 
opetus lähenee itse asiassa sekulaaripro-
testanttista etiikan opetusta. Huojentavaa 
uudessa aineessa opettajan näkökulmasta 
olisi se, että omaa ainetta ei tarvitsisi jat-
kuvasti hyväksyttää ja perustella sen ole-
massaoloa. Ja voihan uusi aine myös avata 
uusia näkökulmia uskontojen merkityk-
seen ja tärkeyteen. Uutta ainetta ei pidä 
katsoa mörkönä mutta ei myöskään vää-
jäämättömän kehityksen tuloksena. 

Mitä puolestaan ajattelet kirkon jäse-
nenä perinteen siirtämisestä?
Se on todella vaikeaa, jos ympäristön tuki 
puuttuu. Onhan niin, että kirkko kilpailee 
omassa ja lasten elämässä monen muun 
asian kanssa. Vaikka olosuhteet ovat haas-
tavat, on muistettava, että Suomessa on 
aito uskonnonvapaus – toisin kuin 
monilla kristityillä ympäri maailmaa.

Konkreettisesti yritän kannatella 
perinnettä viemällä lapsia kirkkoon, luke-
malla Raamattua kotona, viettämällä paas-
toja ja juhlia sekä lukemalla rukouksia. 

Millaiseksi kuvittelisit tai toivoisit Suo-
men ortodoksisen kirkon vuonna 2050?
Uskon, että kirkko on yhä monikulttuuri-
sempi, ja avoimempi erilaisuudelle. Oppi-
laitteni sukupolvelta ei enää löydy mitään 
ymmärrystä rasismille, naisvihalle, homo-
fobialle, eriarvoisuudelle tai ympäristön 
riistolle. Toivon, että kirkko osoittaa tule-
vaisuudessakin näissä asioissa vahvaa ja 
aitoa kristillistä johtajuutta, sillä muuten 

Kirkon traditio on elävää vain eläessään ja siirtyessään tässä ajassa eteenpäin. 
Kysyimme kolmelta uskonnonopettajalta, miten he kokevat ortodoksisen 
perinteen siirtämisen eteenpäin.

Maura Ihatsu
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se menettää uskottavuutensa nuorten sil-
missä. Uskon, että kirkon ydin säilyy kos-
kemattomana niin kauan kuin sekä 
sanoissa että teoissa keskiössä on Kristus 
ja ihminen.

Juha Pössi 
Joensuun kaupungin ja Itä-Suomen yli-
opiston opettajankoulutuksen ortodok-
sisen uskonnon opettaja 

Mitä opettajana sinulle tarkoittaa perin-
teen/tradition siirtäminen? 
Ensimmäisenä mieleen tulee, että tradi-
tion välittäjän rooli vetää nöyräksi. Asia ei 
ole aina mielessä opetustyössä, mutta tra-
ditio tarkoittaa myös vastuuta – koke-
mukseni on, että olen yksi silmukka vuo-
sisatojen mittaisessa ketjussa. Vastuu 
korostuu, kun tosiasia on, että yli 90 % 
oppilaille uskonnontunti on ainoa linkki 
ortodoksiseen kirkkoon.

Koulussa täytyy edetä oppilaiden 
mukaan. Siitä se lähtee: ekaluokkalaisten 
kanssa ryhdytään vääntämään sormia 
oikeisiin asentoihin. Sitten kun tullaan 
teini-ikäisten kanssa tekemisiin, tarvitaan 
sekä suurta rakkautta että huumorintajua. 
Jos ne unohtuvat, joudutaan vaikeuksiin. 
Lukiotasolla tapahtuu jotain jännittävää: 
omasta perinteestä löytyykin yllättäviä 
pohdinnan aiheita ja myös voimavaroja 
yhä kilpailukeskeisempään koulumaail-
maan. Jos vaikkapa ajatellaan rukousten 
analysointia, Optinan isien rukous (ks. 
jutun loppu) tai Maria Pariisilaisen 
rukous keskitysleiriltä nousevat voimalli-
sina mieleen. Nämä ovat esimerkkejä 
siitä, miten maailma kohtaa perinteen. 
Omana ohjenuoranani olen opettajana 
pyrkinyt pitämään, etten tinkisi evanke-
liumin ytimestä.

Entä uusi mahdollinen katsomusaine?
Pääsin hiljattain kommentoimaan asiaa 
ryhmänohjaustilanteessa, jossa oli läsnä 
muitakin kuin ortodokseja. Sanoin suo-
raan edustavani suomalaista uskonnollista 
vähemmistöä ja pitäväni loukkaavana, jos 
minulle tullaan kertomaan mikä minulle 

olisi parasta. Toivoin, että tulevat opettajat 
ottaisivat tämän tulevaisuudessa huomi-
oon. Itse koen nykyisen systeemin par-
haana mahdollisena mallina ottaa kaikki 
vähemmistöt huomioon. Vaikutelmani 
uudesta suunnittelusta mallista on likipi-
täen katastrofaalinen: koko hanke vaikut-
taa ylhäältä päin ajetulta ja etäiseltä reali-
teetteja silmällä pitäen.

Mitä puolestaan ajattelet perinteen siir-
tämisestä kirkon jäsenenä?
Ainakin yksityiselämässä siirtäminen on 
erilaista ja eri tavalla kouriintuntuvaa. 
Kaksivuotiaan lapsenlapsen ukkina huip-
puhetkiä on pienen ihmisen vieminen 
ehtoolliselle. Tämän suurempaa asiaa ei 
olekaan! 

Omat lapseni ovat jo aikuisia ja muut-
taneet pois kotoa. Ortodoksisuus muovasi 
yhteistä elämäämme ja on hienoa huo-
mata, että uskonto on yhä lapsille tärkeää 
– vaikka aikanaan paastonaikojen tietoko-
nepeleistä ja karkinsyönnistä jouduttiin 
välistä ankarastikin neuvottelemaan. Van-
hin poikani on diakoni, ja yhteinen palve-
lus saman pyhän pöydän ääressä on hie-
nointa mitä tiedän.

Kirkon ikärakenne muuttuu ja maahan-
muuttajien osuus on kasvussa. Millai-
sena näet tämän kehityksen?
Tässä on suuri haaste kirkollemme. Mei-
dän on löydettävä uusiin kysymyksiin 

uudet vastaukset. Ulkoisten tapojen opet-
taminen tai 50-60 -lukujen vastaukset 
eivät enää toimi. Nuoria kiinnostaa sellai-
set kysymykset kuten adoptio-oikeudet ja 
samaa sukupuolta olevien liitot. Olen 
rehellisesti sanonut, että kyllä minäkin 
ihmettelen ja pohdin monia asioita. Mie-
leen nousee isä Timon (Lehmuskoski) 
ajatus, että näissä asioissa suurimmat ovat 
rakkaus ja uskollisuus. Nämä pätevät 
myös suhteessa kirkkoon. Kerronkin 
kysyttäessä, että kirkko on minulle rakas 
paikka – läheisten ohella luotettava avun-
lähde. Nuoret eivät usko niitä, jotka esiin-
tyvät supermiehinä tai jonakin muuna 
kuin mitä ovat. Jälleen tullaan huumorin-
tajuun ja rehellisyyteen. On myös oltava 
armollinen itseään kohtaan, annettava 
itselleen anteeksi.

Millaiseksi kuvittelisit tai toivoisit Suo-
men ortodoksisen kirkon vuonna 2050?
Kirkon perustehtävä ei muutu, vaikka 
työmuodot voivatkin muuttua. Olen 
varma, että kirkko ja valtio eroavat aika-
naan toisistaan. Mutta uskonnot eivät 
suinkaan ole minnekään katoamassa. 
Uskontokasvatus tulee muuttumaan, sillä 
aina tarvitaan ihmisiä, joilla on uskonnol-
lista yleissivistystä ymmärtää toisiakin 
uskontoja. Sehän on sivistystä syvimmil-
lään – kokonaisia kulttuureja voi ymmär-
tää vain esteettisen pintapuolisesti ilman 
ymmärrystä uskonnosta.
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Kaarina Lyhykäinen
Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
kasvatustyöntekijä ja uskonnonopettaja 

Mitä opettajana sinulle tarkoittaa perin-
teen/tradition siirtäminen? 
Opettajana joudun välillä pohtimaan yleis-
sivistyksen ja perinteen siirtämisen suh-
detta. Jos oppitunnilla käydään läpi esimer-
kiksi ortodoksisia juhlaperinteitä, onko se 
asioiden kertomista oppilaille yleissivistyk-
sen näkökulmasta vai tradition siirtämistä? 
Sen sijaan, jos onnittelen oppitunnilla 
oppilastani merkkipäivän johdosta sano-
malla ”Monia armorikkaita vuosia!”, on se 
mielestäni selkeästi perinteen siirtämistä.

 
Mitä puolestaan ajattelet perinteen siirtä-
misestä kirkon jäsenenä?
Äitinä ja kirkon jäsenenä sekä kummina 
tehtäväni on siirtää kirkon perinnettä tule-
ville sukupolville. Perinne on tällöin 
ymmärrettävä laajasti. Se ei ole pelkästään 
tapojen siirtämistä, vaan se on koko elä-
män eetoksen ja tavan olla maailmassa 
välittämistä eteenpäin. Oma esimerkki ja 
tapa suhtautua erilaisiin lähimmäisiin on 
tärkeää. Lisäksi kohtuullisuus ja myötä-
tunto ovat ortodoksista perinnettä, jonka 
lapset oppivat kotoa.

 
Helsingin seurakunnassa/hiippakunnassa 
ja koulutyössä iso osa ortodokseista on 

Optinan isien rukous 
sielunrauhaksi

Herra, suo minun rauhallisin mielin 
kohdata kaikki, 
mitä päivä tuo tullessaan. 
Suo minun varauksetta antautua sinun 
tahtoosi. 
Opasta ja tue minua kaikessa, päivän 
jokaisena hetkenä.
Saanpa päivän mittaan millaisia 
uutisia tahansa, 
opeta minua ottamaan ne vastaan 
tyynin sydämin ja järkkymättömän 
varmana, 
että kaikessa tapahtuu sinun pyhä 
tahtosi.
Kaikessa, mitä sanon ja teen, 
johdata ajatuksiani ja tunteitani. 
Ennalta aavistamattomissa tilanteissa 
auta minua muistamaan, 
että kaikki on sinun lähettämääsi.
Opeta minua olemaan suora ja 
rehellinen 
perheenjäseniäni kohtaan, 
etten saattaisi ketään levottomaksi 
enkä aiheuttaisi kenellekään 
mielipahaa.
Herra, anna minulle voimaa kantaa 
tänään uupumukseni, 
anna voimaa kohdata päivän jokainen 
tapahtuma. 
Ohjaa tahtoani ja opeta minua 
rukoilemaan, 
uskomaan, toivomaan, 
antamaan anteeksi ja rakastamaan. 
Aamen.

maahanmuuttajia. Millaisia haasteita ja 
palkintoja tämä pitää sisällään?
Ilman muuta opettajan/työntekijän on 
oltava perillä erilaisista perinteistä ja osat-
tava myös erottaa, mitkä ovat keskeisiä 
Kirkon opetuksen kannalta ja mitkä ovat 
kenties paikallisia tulkintoja. Käytännön 
työssä täytyy muistaa kunnioittaa erilaisia 
perinteitä, mutta myös teroittaa, että esi-
merkiksi koululaisjumalanpalvelusten 
kohdalla toimimme nyt Suomen ortodok-
sisen kirkon kalenterin mukaan.

 
Millaiseksi kuvittelisit tai toivoisit Suo-
men ortodoksisen kirkon vuonna 2050?
Suomen ortodoksinen kirkko on vuonna 
2050 ajassa elävä Kristuksen kirkko!

Kirkko on julkaissut Virtuaalikirkko 
-nimisen mobiilisovelluksen. Aluksi vain 
Android -laitteilla toimiva sovellus on tar-
koitus kääntää syksyllä myös iOS-laitteille. 
Sovellukseen liittyy myös verkkosivusto.

Virtuaalikirkko -sovelluksen fyysisenä 
esikuvana toimii Joensuussa sijaitseva Orto-
doksisen seminaarin kirkko. Mobiilipelitek-
niikoita hyödyntävässä 3D-kirkossa voi 
tutustua kirkon esineistöön ja ikoneihin, 
muokata sen sisustusta sekä tarkastella vuo-
rokaudenaikojen ja kirkkovuoden kierron 
vaikutusta kirkkotilaan. Esineitä ja ikoneja 

koskettamalla käyttäjälle avautuu lisätietoa. 
Käyttäjää voidaan myös ohjata katsomaan 
aiheeseen liittyvää videota tai kuuntelemaan 
rukouksia tai veisuja, jotka liittyvät tiettyyn 
yksityiskohtaan – kuvaan tai esineeseen.

Virtuaalikirkon webinaarialustalla 
tulee jatkossa toimimaan esimer-
kiksi Valamon opisto, joka tuo Virtuaali-
kirkkoon kursseja, seminaareja ja ope-
tusta täydentäviä aineistoja. Syksyllä 2020 
sivustolla alkaa verkkokatekumeenikurssi, 
jota vetää Ortodoksisen seminaarin joh-
taja, isä Mikko Sidoroff.

Virtuaalikirkon sivustolle: 
www.ort.fi/virtuaalikirkko
Virtuaalikirkon mobiilisovellukseen: 
etsi sovellus Play-kaupasta nimellä 
Ortodoksinen virtuaalikirkko
Palaute: virtuaalikirkko@ort.fi

Joko tutustuit Virtuaalikirkkoon?
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Jumalansynnyttäjä Neitsyt Maria on 
äitimme, jolle me ortodoksit osoitamme 
erityistä rakkautta kaikissa jumalanpalve-
luksissa. Lukuisten Mariaa korostavien vei-
sujen lisäksi hänelle sävellettyjä akatistok-
sia, paraklesis tai moleben nimisiä 
jumalanpalveluksia toimitetaan päivittäin 
monissa luostareissa ja katedraaleissa. 
Kaikki kirkon parissa elävät tuntuvat rakas-
tavan Mariaa ja haluavat häneltä esirukouk-
sia: naimisissa olevat pyytävät häneltä apua, 
koska hänkin oli naimissa. Tuoreet äidit 
sekä varttuneemmat isovanhemmat luotta-
vat hänen esirukoustensa voimaan, koska 
hän oli myös äiti. Lisäksi, koska hän oli 
neitsyt, munkkeuteen vihityt näkevät hänet 
myös vahvana esikuvana ja esirukoilijana.

Erityistä rakkautta Mariaa kohtaan tun-
netaan myös Pietarin hengellisessä akatemi-
assa, sillä hänen kunniakseen toimitetaan 
pääsääntöisesti moleben joka aamu ihmei-
tätekevän Znamennij- ikonin edessä. Yksin-
kertaisesti voidaan todeta, että luotamme 
Marian apuun. Ehkä juuri tästä syystä Neit-
seen Marian ilosanoman juhla tuo myös 
lämpöä ja iloa pitkältä tuntuvaan paastoon 
samoin kuin akatistoksen lauantai. 

Juhlaan on totisesti aihetta, sillä 
Marian nöyrä usko ja syvä luottamus johti 
Kristuksen tulemiseen ja maailman pelas-
tumiseen. Tämän ilosanoman sai jo kuulla 
patriarkka Jaakob, vaikka hän ei ymmärtä-
nytkään täysin saamaansa ilmestystä enke-
leistä, jotka kulkivat rappusia ylös ja alas. 
Tärkein lupaus on kuitenkin selkeä: 
”Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus 
tulee siunaukseksi kaikille maailman kan-
soille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen 
sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut 
takaisin tähän maahan. Minä en hylkää 
sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen 
sinulle luvannut.” (1. Moos. 28:14–15).

Juhlapäivän liturgiassa luettava evan-
keliumi on puolestaan huomattavasti sel-

keämpi ja kertoo lyhyesti, mistä juhlassa 
on kyse. Enkeli Gabriel ilmestyy Marialle 
ja kertoo, että hän tulee raskaaksi ja 
ilmoittaa lapsen olevan Jeesus, joka täyttää 
Jaakobin saaman lupauksen. Oikeastaan 
koko Luukkaan ensimmäinen luku on Jee-
suksen syntymän taustoittamista. Evanke-
lista Luukas kirjoittaa myös Johannes Kas-
tajan sikiämisestä selventääkseen 
myöhempiä tapahtumia Jeesuksen elä-
mässä. 

Tähän liittyen Luukas maalaa kontras-
tin Johanneksen isän Sakariaan ja Marian 
välille. Sakarias ei usko sanomaa siitä, että 
Elisabet tulee raskaaksi ja synnyttää 
Johanneksen, mutta Maria puolestaan 
uskoo enkelin antaman lupauksen. Vaikka 
lapsen saaminen vanhalla iällä tuntuu 
maalaisjärjellä mahdottomalta, se ei kui-
tenkaan ole Vanhan testamentin valossa 
ennen kuulumatonta.

Mariakin koettelee Gabrielin lausun-
toa, sillä terveeseen ja järkevään uskoon 
kuuluu myös epäily ja asioiden koettele-
minen. Monet kirkon luostari-isät varoit-
tavatkin ”enkeleistä ja valoilmiöistä” 
eivätkä suinkaan pidä niitä aina Jumalasta 
tulleena. Lisäksi ensimmäisessä Johannek-
sen kirjeessä kehotetaan koettelemaan 
jokainen henki, sillä kaikki eivät ole Juma-
lasta (1. Joh.4:1). Rakas pyhämme Johan-
nes Valamolainen toteaa puolestaan, että 
hengellisessä elämässä ei tulisi tavoitella 
suuria kokemuksia, ilmestyksiä tai edes 
kyyneleitä, vaan ainoastaan katumusta. 

Maria koettelee Gabrielia, mutta tämä 
lainaa ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja 
toteaa, että kaikki on Jumalalle mahdol-
lista. Nämä sanat enkeli lausui Aabraha-
mille, jonka vaimo Saara todella tuli ras-
kaaksi. Vaikka Sakarias on hitaampi 
uskossaan, lopulta hänkin parantuu myk-
kyydestä puolustaessaan poikansa nimeä-
mistä Johannekseksi.

Juhlan epistolassa apostoli Paavali 
toteaa kirjeessään heprealaisille Jumalan 
Pojan tulemisen olevan merkittävin ja 
luotettavin ilosanoma, jonka enkelit ovat 
tuoneet. (Hepr. 2:11–18.) Langenneen 
ihmisyyden kohottaminen jumaluuteen 
vaatii sukulaisuutta eli Jumalan tulemista 
ihmiseksi.

Kristuksen seuraajina meille on 
annettu jo kasteesta lähtien tehtävä, ei 
ainoastaan tuoda hyvää sanomaa ja vas-
tata uteliaiden kysymyksiin ortodoksi-
sesta kirkosta, vaan olla kuten Jeesus, 
nöyrä palvelija, joka rakastaa ja palvelee 
lähimmäisiään. Valitettavasti itse kullakin 
kilvoittelu voi välillä olla enemmän kir-
kon jumalanpalveluksissa ”fiilistelyä” ja 
tunnekokemusten hakemista, kuin rak-
kaudellista toimintaa lähimmäisen 
hyväksi. 

Tässä on haastetta riittämiin ihmis-
elämäksi. Onneksi Kristus pystyy autta-
maan meitä, sillä hän on itse käynyt läpi 
kärsimykset ja kiusaukset sekä kykenee 
auttamaan niitä, joita koetellaan.

Teksti: Harri Linna

Harri Linna opiskelee Itä-Suomen yliopis-
tossa ortodoksista teologiaa. Parhaillaan 
hän on vaihdossa Pietarin hengellisessä 
akatemiassa. 

Neitsyt Marian ilmestys  
– lupausten täyttymys

Suuren paaston keskellä, 25.3., vietetään yhtä kirkkovuoden suurista juhlista.
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Hengellinen tarkkuus
Ortodoksisessa kirkossa puhutaan usein tarkkuuden (kr. akribeia) periaat-
teesta. Sillä tarkoitetaan menneiden sukupolvien sääntöjen toteuttamista. 
Kirkon käytännön elävää säätelevät niin sanotut kanonit eli kirkolliset sä-
ännöt, joiden noudattamisen soveltaminen kuhunkin aikaan ja paikkaan 
sopivalla tavalla on piispojen tehtävä. Kanonien tulkinnassa käytetään 
karkeasti sanottuna kahta erilaista periaatetta: tarkkuutta (eli akribeiaa) 
tai niin sanottua ekonomiaa. Edellisellä periaatteella tarkoitetaan kanonin 
kirjaimen tarkkaa noudattamista, kun taas ekonomialla tarkoitetaan sä-
ännön soveltamista tai väliaikaista noudattamatta jättämistä kokonaisti-
lanteen vaatimalla tavalla. Ekonomia ei kuitenkaan tarkoita säännön po-
istumista kirkon perinteestä, vaan se on aina väliaikainen ja paikallinen 
toimenpide ja sen tulisi perustua huolelliseen harkintaan.

Luostarielämässä puhutaan usein myös tarkkuudesta. Tällä viitataan 
luostarin omien sääntöjen ja perinteiden tarkkaan noudattamiseen. Kos-
ka edelliset luostarin sukupolvet ovat pelastuneet näitä tapoja noudatta-
malla, voimme mekin varmimmin saavuttaa pelastuksen näitä perinteitä 
seuraamalla. Aika ja esimerkiksi luostarin henkilömäärä tietysti vaikuttaa 
asioihin niin, että pieniä muutoksia tulee. Näiden tulisi kuitenkin olla aina 
luostarin johdon tietoisesti tekemiä päätöksiä eikä yksittäisten munkkien 
välinpitämättömyydestä johtuvia muutoksia. 

Joidenkin ulkopuolisten silmissä tämä säännöissä pitäytyminen vai-
kuttaa ehkä liian yksityiskohtaiselta, mutta hengellisen elämän kokonai-
suus koostuu pienistä yksityiskohdista. Kokonaisvaltainen elämäntavan 
muutos vaatii myös yksityiskohtien muuttamista. Muistan elävästi ensim-
mäiset viikkoni Athosvuorella: työskentelin luostarin ruokasalissa. Kato-
in vesikannuja pöytään. Luostarin johtaja tuli piakkoin luokseni ja kysyi, 
miksi olen asettanut kannut niin huolimattomasti asentoihin, joista pöy-
dän toisella puolella istuvan on mahdotonta saada kahvasta kiinni. Tämä 
on välinpitämättömyyttä kyseisellä paikalla istuvaa munkkia kohtaan.

Nämä kaksi esimerkkiä näyttävät suuntaa jokaiselle ortodoksille tra-
ditioon suhtautumisesta. Kirkko välittää jokaiselle uskovalle ikiaikaista 
traditiotaan jumalanpalveluksien, pyhien toimitusten, kirkollisen kirjal-
lisuuden, paastosääntöjen ja eettisen opetuksen muodossa. On itsestään 
selvää, että harva ihminen pystyy omaksumaan tai noudattamaan kirkon 
perinnettä kaikessa sen täyteydessään. Tätä varten kullakin ortodoksilla 
tulisi olla rippi-isä, joka avustaa tradition soveltamisessa omaan elämään. 

Kirkkoisien opetuksen mukaan Jumala tuomitsee meidän aikomuk-
semme, ei tekojemme lopputulosta. Sen takia meidän tulisi aina pyrkiä 
olemaan kuuliaisia kirkon perinteille. Silloin, kun niistä joudutaan poik-
keamaan, tulee tämän tapahtua kuuliaisuuden nöyryyden ohjaamana ja 
tukemana – ei omavaltaisesti tai välinpitämättömyyden takia.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Seurakunta  on monikansallinen perhe

Hän on pitkä harmaahiuksinen 
herrasmies, joka liikkuu musta viitta 
päällä. Monelle Oulun ortodoksisen 
katedraalin vierailijalle hän on 
seurakunnan ensimmäiset kasvot ja 
kädenpuristus. Hän on se, jolta uskaltaa 
kysyä jos pappi pelottaa. Katedraalin 
isännöitsijä on tuhattaituri.

Vanhemmat veivät kirkkoon
Elettiin 1940 luvun loppupuolta. Alle kou-
luikäinen iisalmelainen pikkupoika istui 
vanhempiensa kanssa hevosreessä matkalla 
liturgiaan. Lumi narskui jalasten alla kun 
Vaskon perhe suuntasi kohti kyläkoulua. 

Iisalmessa ei vielä tuolloin ollut kirk-
koa, joten jumalanpalvelukset pidettiin niin 
kodeissa kuin koulujen luokissa ja juhlasa-
leissa. Tällä kertaa papisto oli rakentanut 
vaatimattoman alttarin kyläkoulun luok-
kaan. 

– Muistan kun saavuimme hevosella 
koulun pihalle. Sitä ei ollut aurattu. Lunta 
oli niin paljon, että hevosrukka meinasi 
upota ja sotkeutua lumikerroksiin mutta 
isäni sai sen onneksi ohjattua takaisin 
kadulle, alidiakoni Kari Vasko kertoo. 

Askeettiset jumalanpalvelusmiljööt kas-
vattivat niin papistoa kuin rukoilijoita 
kiinni olennaiseen.

– Meillä oli kotona vain yksi ikoni, 
Evakko-Kristus.

Myönteisyys kirkkoa kohti on 
tärkeää
Kansakouluajoistaan Kari muistaa sen, että 
hän kävi pientä kyläkoulua, jossa oli kaksi 
opettajaa. Jos kansankynttilöiden luku-
määrä oli pieni, niin samoin oli ortodoksi-
oppilaidenkin laita. Heitä oli yhtä monta. 
Kun siskon oppivelvollisuus päättyi, niin 
Kari jäi koulunsa ainoaksi ortodoksiksi. 
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Seurakunta  on monikansallinen perhe
Haastattelussa alidiakoni Kari Vasko, joka on 

toiminut 37 vuotta Oulun Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalin isännöitsijänä

Koululaitoksen kirkollinen anti jäi 
ohueksi, mutta onneksi kristinoppikoulu 
paikkasi edes vähän sitä vajetta, joka 
virallisen sivistystoimen suunnalta jäi 
uupumaan. 
– Aloitin kansakoulun vuonna 1950 
emmekä me ortodoksit saaneet siihen 
aikaan minkäänlaista uskonnonopetusta, 
Kari huokaa. 
Oppivelvollisuuden päätyttyä nuorukai-
nen lähti Punkaharjun kansanopistoon. 
Siellä toimi uskonnonopettajana isä 
Hannu Loima. Hän toimitti siellä myös 
jumalanpalveluksia. 
Opiskelijoista lähes puolet oli ortodok-
seja. Se avasi Karin mielessä kirkolliseen 
elämään aivan toisenlaisen ikkunan kuin 
kotona. Opiston ortodoksiryhmä kävi 
vierailemassa muun muassa Savonlinnan 
ortodoksisessa pyhäkössä ja opistolla vie-
raili arkkipiispa Paavali. 

– Punkaharjulla ajatusmaailmani 
muokkaantui ja syntyi jonkinlainen 
myönteisyys kirkollista elämää kohti, 
Vasko muistelee nuoruuttaan. 

Kohti suurempia ympyröitä
Punkaharjun jälkeen matka suuntautui 
Muuruvedellä maatalous-tekniseen kou-
luun, jossa opiskeltiin niin koneiden kor-
jausta kuin karjan- ja puutarhanhoitoa-
kin. 
Muuruveden vaiheen päätyttyä oli vuo-
rossa armeija ja vuonna 1965 Iisalmen 
Kesko työllisti nuoren miehen. Tammi-
kuussa 1969 hän siirtyi saman firman 
sisällä Ouluun työskentelemään erilaisten 
asennustehtävien pariin, jotka liittyivät 
traktoreihin. 
Kari löysi uudesta kotikaupungistaan 
kaksi uutta asiaa elämäänsä: vaimon ja 
pian syntyivät myös lapset. Tie kirkkoon-
kin avautui vähitellen. 
 

 
”Älä poikarukka rupea siihen!” 
Karin tullessa Ouluun seurakunnan kirk-
koherrana toimi isä Veikko Tajakka 
(myöh. metropoliitta Tiihon), joka pyysi 
vuonna 1982 Karia Oulun katedraalin 
isännöitsijäksi sillä tehtävän varsinainen 
hoitaja Vilho Mensonen sairastui. Karin 
elämäntilanteen vuoksi sen vastaanotta-
minen siirtyi tammikuuhun 1983.

– Äitini varoitti minua toteamalla: 
’Älä poikarukka rupea siihen! Sie et jaksa 
sitä tehä. Se on niin isotöinen ja raskas 
homma!’ Äitini oli varmasti oikeassa. 
Mutta en uskonut äitiä siinä tapauksessa, 
Kari Vasko naurahtaa. 

Stressaavaa olla 
jumalanpalveluksissa!
Vasko jäi isännöitsijäuransa alussa yksin 
tehtäviensä kanssa. Edeltäjiltään hän sai 
hyvin vähän neuvoja, eikä kirkkoherra 
akateemisesta oppineisuudestaan huoli-
matta ollut sen tyyppinen, että olisi neu-
vonut esimerkiksi ponomarin tehtävissä. 
Hän oletti, että ne osataan. Alttariosaami-
sen traditio ei siirtynyt eteenpäin. 

– Alkuvuosina oli stressaavaa olla 
jumalanpalveluksissa, kun ei tiennyt 
miten ne menevät. Niinpä aloin kirjata 
käytänteitä ylös vihkoon. Se helpotti myö-
hemmin asioiden muistamista.

Kari onkin kuuluisa muistivihostaan, 
josta hän tarkistaa ennen harvinaisempia 
palveluksia valmistautumisohjeet ja 
kuinka palvelus etenee. Merkintöjä on 
kertynyt lähes neljänkymmenen palvelus-
vuoden aikana runsaasti.

Lempeä ohjaus luo levollisuutta
Isä Olavi Matsin tullessa kirkkoherraksi 
Kari koki helpotusta palvelusten osalta. 
Uusi pappi opetti kädestä pitäen ja seura-
kunta järjesti kursseja palvelusten 

avustamiseen. Ipodiakonin piispallisten 
palvelusten tehtäviinkin saatiin ohjausta.

– Koin, että isä Olavin aikaan saatoin 
kehittyä ponomarin erilaisissa tehtävissä. 
Niihin paneuduttiin hänen opastuksel-
laan. Samoin isä Marko Patrosen asian-
tunteva opastus hänen diakoniaikoinaan 
antoi itselleni hyvää pohjaa jumalanpalve-
luselämän hahmottamiseen. 

Vuonna 1992 Kari Vasko vihittiin 
alidiakoniksi, joka helpotti etenkin palve-
lusten valmistelujen osalta asioiden hoita-
mista. Alidiakoni voi vaihtaa itsenäisesti 
mm. alttaripöydän liinat. 
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Hyvä kiertämään
Kari on opettanut monen sukupolven 
väkeä palvelemaan kirkossa. Ponomarit, 
ipodiakonit, kynttilänmyyjät ja kellonsoit-
tajat ovat saaneet oppia ja monet ovat vie-
neet ne mennessään muualle Suomeen. 
Kari sanoo itse oppineensa erityisesti 
ponomarien kouluttamisesta sen, että 
tulee kunnioittaa ihmisten erilaista oppi-
miskykyä. Toinen oppii asioita aivan het-
kessä ja toinen vaatii siihen pidemmän 
tovin. 

– Kun itse opettelin kirkonkellojen 
soittoa, niin olin siinä toivottoman hidas. 
Rytmitaju ei ollut aluksi hallinnassa. Kun 
yritin soittaa kahdella kädellä yhtä aikaa 
niin toinen käsi pysähtyi automaattisesti 
vaikka molempien käsien olisi pitänyt 
pysyä liikkeessä. 

Monien hierarkkien palvelijana
Alidiakoni Kari Vasko on pitkän uransa 
aikana nähnyt useita kirkkoherroja ja 
muuta papistoa. Hän on palvellut myös 
neljää Oulun metropoliittaa. Heistä 

kiitollisin mieli jäi metropoliitta Pantelei-
monista sillä hän lempeästi ja johdonmu-
kaisesti ohjeisti hyvissä ajoin palveluksen 
eri toimijoita. Se rentoutti myös kirkon 
isännöitsijän turhista paineista.

Vasko on päässyt näkemään myös kir-
kon elämän muutoksia. Palvelukset ja toi-
mitukset eivät muutu miksikään vaikka 
papit ja kanttorit vaihtuvatkin. Oulussa 
kuoron toimintaa on kehitetty ja palveluk-
sissa kävijöiden painopiste on selkeästi 
siirtynyt karjalaisväestöstä monikansalli-
seen suuntaan.

Ajatuksia arjen keskeltä 
Kirkonisännöitsijän päätehtävä on pitää 
hänelle uskottu pyhäkkö sekä sisä-, että 
ulkopuolelta siistinä. Papiston puvuston 
huolenpito kuuluu myös kuuluu myös teh-
täviin, samoin pyhäkön rahaliikenne. Vasko 
huomauttaa, että periaatteessa ponomarin 
tehtävät eivät kuulu isännöitsijälle. Ponoma-
reiksi olisikin hyvä saada eri henkilöt. 

Eri sakramentaaliset toimitukset tuo-
vat kirkon isännöitsijän elämään normaa-

lipalveluksiin nähden vaihtelua ja samalla 
ikkunoita ihmiselämän erilaisiin käänne-
kohtiin. Häissä, kastejuhlissa ja mirhalla-
voitelun sakramenteissa iloitaan iloitsevien 
kanssa. Hautajaisissa puolestaan kuljetaan 
hetki surun ja menetyksen kokeneiden 
rinnalla. Kari toteaa yllättäen, että hän 
kokee hautajaiset stressaavana tapahtu-
mana. 

– Saattoväki on nykyään suurimmalta 
osaltaan joko muihin uskontoihin tai sivii-
lirekisteriin kuuluvia. Joukossa on usein 
vain muutama ortodoksi. Vainajan lähei-
sille ortodoksinen hautajaiskäytänne on 
usein vieras ja voi nostaa pinnalle monen-
laisia kysymyksiä. Epävarmuuden tunne 
nostaa helposti saattoväen stressikynnystä 
ja se taas helposti heijastelee avustavaan 
väkeen. Surukin tarttuu! Usein kuitenkin 
ruumiinsiunauksen ja hautaankätkemisen 
jälkeen saattoväki on kiitollisin mielin ja he 
ovat kokeneet ortodoksisen hautaustoimi-
tuksen mielekkääksi, Vasko pohdiskelee. 

Katedraalin rukousyhteydestä Kari on 
ollut isännöitsijän ominaisuudessa saattele-
massa hyviäkin ystäviä. Hän toteaa, että 
ahkerilla kirkossakävijöillä on usein run-
saasti pyhäkköyhteytensä veljiä ja sisaria 
mukana myös viimeisellä kirkkoreissulla. 
Ne tilanteet hän kokee vähemmän stressaa-
vina kun kirkon oman väen rukouksellinen 
lämpö on saattamassa tuonilmaisiin siirty-
nyttä. 

Yhdessä kirkon hyväksi
Kari on kokenut isännöitsijänä toimimisen, 
ei ainoastaan palvelutehtävänä vaan myös 
elämäntapana. Suurena taustatekijänä on 
toiminut hänen puolisonsa Leena Vasko, 
jonka kanssa yhdessä he ovat palvelleet 
Oulun seurakuntaa. Jos Kari on huolehti-
nut katedraalista ja seurakuntakeskuksen 
muusta teknisestä yleiskunnosta niin 
Leena-vaimo on pyörittänyt kirkko-ompe-
limoa, kirkkoleipien paistamista, keittiö-
tehtäviä, kynttilänmyyntiä ja monta muuta 
asiaa. 

Oulun katedraalin isännöitsijän kapula 
on vaihtunut 1.2.2020. Uusi isännöitsijä on 
Timo Arhippainen. 

Teksti ja kuva Johannes Mäntymäki

Kirkkomusiikin opiskelija ja lukija Reijo Kinnunen: 

Alttarielämä on myös traditiota
Kun aikanaan liityin kirkkoon ja 
aloin toimia ponomarina tuntematta 
lainkaan kirkon jumalanpalveluspe-
rinteitä niin oli turvallista mennä 
alttariin kun Kari Vasko näytti aina 
kädestä pitäen miten asioita tulee 
tehdä. Opetus on hyvin käytännönlä-
heistä. Saattokynttilän ja kadilan 
sytyttäminen, alttariavustajien eri 
toimien ennakoinnit, ajoitukset ja rytmitykset opetettiin. 

Kari ei puhunut meille mitään kirkollista kieltä vaan näytti asioita, jolloin 
jokainen ymmärsi miten tulee toimia. Hän oli kehittänyt myös hyvin käytän-
nölliset metodit asioiden toimivuuteen. Esimerkiksi Oulun katedraalin valojen 
käytössä valokatkaisijat ovat numeroitu kirkkaustason mukaan. Jokainen 
ymmärsi siitä mitä nappia painetaan. 

Koin oloni alttarissa turvalliseksi kun esimerkiksi ennen piispan palvelusta 
asioita oli harjoiteltu ja kukin tiesi miten piti toimia. Kari siirsi ponomareille 
hienosti kirkollista käytännön alttaritraditiota ja hän on vaikuttanut myös kel-
lojensoittoperinteeseen Oulussa. Karin merkitys alttarielämässä on suuri.
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Pyhittäjä Trifonin elävä perintö

Teemavuodesta yleisesti
Vuonna 2020 Lapin seurakunnassa seura-
kuntatyön teemana on Pyhittäjä Trifonin 
elävä perintö –Kolttakansa ja koko Lapin 
seurakunta liikkeellä!”. Koko kirkon Risti-
saatto 2020 -teemaan liittyen seurakunta 
järjestää Lapin alueen hengelliseen akti-
vointiin tähtääviä tapahtumia, jotka 
ilmentävät ihmisen kulkua läpi elämän 
kohti Jumalan valtakuntaa. Tapahtumien 
yhteydessä pyritään edistämään koltan 
kielen, kolttakulttuurin ja ortodoksisen 
uskon yhteyksiä. Teemavuoden alkupuo-
lella on muun muassa järjestetty jo paas-
tonaikaan valmistava porotorstai Sevetti-
järvellä sekä Saamelaisten 
kansallispäivänä järjestetty kolttakino ja 
teeilta Rovaniemellä.

Teemavuoden tulevia 
tapahtumia
Suuren paaston puolivälin aikoihin on 
moottorikelkoin tehtävä ristisaatto, joka 
käy seurakuntalaisten kodeissa reitillä 
Nitsijärvi-Saitajärvi-Supru-Mihkalijärvi-
Rautaperäjärvi-Sevettijärvi. Mukaan 4–6 
kelkkaa. 19.–20.3.2020. Lähtö Nitsijär-
veltä 19.3. klo 11. Seuraavana päivänä 
20.3. klo 16 on paastoliturgia Sevettijär-
ven pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kir-
kossa. Kuljetaan pääasiassa Saariselkä-
Jäämeri moottorikelkkareittiä.
Ilmoittautumiset: Isä Rauno Pietarinen 
rauno.pietarinen@ort.fi, 0503099120.
•••••
Pyhä Pääsiäinen Ivalossa ja Rovaniemellä 
kirkossa. Yöpalveluksen alussa saatto kir-
kon ympäri. Tässä koko Jumalan kansa 
on liikkeellä kohti Vapahtajan hautaa ja 
ylösnousemusta. 11.4.2020 klo 23.30 Iva-
lon pyhän Nikolaoksen kirkko ja Rova-
niemen pyhän Apostoli Andreaksen 
kirkko.
•••••
Pääsiäinen jatkuu Helatorstaihin saakka. 
Kirkkaan pääsiäisviikon tiistaina ja keski-
viikkona on koululaisjumalanpalveluk-
set, joissa lasten ja nuorten kanssa teh-
dään oma saatto kellojen soidessa ja 
kaikkien laulaessa ”Kristus nousi kuol-
leista, kuolemalla kuoleman voitti…”. 
14.4.2020 klo 10 Ivalon Pyhän Nikolaok-
sen kirkko ja 15.4. Rovaniemen pyhän 
apostoli Andreaksen kirkko. 
•••••

Näyttely kolttasaamelaisista Helsingin 
tuomiokirkon kryptassa 26.5.–7.6. 
Näyttelyn järjestämisellä pyrimme edistä-
mään kolttakansan elämää ja kolttakult-
tuurin tuntemusta sekä vahvistamaan 
ystävyysseurakuntatimintaa Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. 
•••••
Helluntaina, Pyhän Hengen vuodattami-
sen juhlana olemme liikkeellä Nellimissä, 
missä on kirkon vuosijuhla, praasniekka. 
Liturgian jälkeen kuljemme ristisaatossa 
Inarijärven rantaan ensin kylän urheilu-
kentän läpi, sitten Erähotellin kautta 
uudelle maantielle ja Darjan mökin 
läheltä rantaan, missä on vedenpyhitys. 
Sitten Darjan mökillä vietetään praas-
niekkajuhlaa. Helluntain Pyhä Henki vah-
vistaa ne, jotka kulkevat Herran teitä 
Hänen nimessään. 31.5.2020 klo 9.30 Nel-
limin kirkko.
•••••
Utsjoen ristisaatto kulkee Utsjokea ja 
kauniita tunturipolkuja pitkin kesäkuussa 
kahtena päivänä. Tämän ristisaaton var-
rella on useita mielenkiintoisia kohteita, 
niin Luojan kuin ihmistenkin muovaa-
mia. Matkan varrella myös ekumeenista 
ohjelmaa sekä vigilia ja liturgia. 
6.–7.6.2020 Utsjoki.

Lähtö 6.6. klo 11 Kevojärveltä Kevon 
tutkimusaseman maantien puoleiselta 
laiturilta. Lasketaan kirkkoveneellä poh-
joiseen Utsjokea järvilaajentumineen 
alaspäin kohti Jäämerta. Matkalla Jomp-
palajärvi, Jorpajärvi, Suoppajärvi, Suolo-
järvi ja Mantojärvi, jonne pysähdytään 
Utsjoen ev.lut. pappilan rantaan. Kirkko-
tupien lähistöllä vigilia ja yöpyminen. 
Aamulla 7.6. liturgia ja tkävellään p.Ulri-
kan kulttuuri- ja hiljentymispolkua ja sit-
ten postipolkua Utsjoelle, missä Onnelan 
törmällä Saamen sillan kupeessa on Teno-
joen veden pyhitys. Tähän päätetään sun-
nuntai-illaksi. Ilmoittautumiset: Isä 
Rauno Pietarinen rauno.pietarinen@ort.fi, 
050 3099120.
•••••
Profeetta Elian juhla, Iljan päivä vie mei-
dät jälleen tunturiin. Suuri ehtoopalvelus 
toimitetaan Tuulispäällä n. 10 km Inarista 
Ivalon suuntaan. 19.7.2020 klo 17,  
Tuulispää.
•••••

–Kolttakansa ja koko Lapin seurakunta liikkeellä!

Pyhien kärsimysten kantajien Boriksen ja 
Glebin praasniekka Keväjärvellä johdat-
taa meidät liturgian jälkeen veden äärelle 
pyhittämään elämän peruselementti, vesi. 
Kylän läpi ristisaatossa kulkien toivo-
tamme siunausta kaikille matkan varrella 
oleville. 24.7.2020 Keväjärven pyhien 
Boriksen ja Glebin tsasouna.
•••••
Vanhan luvun mukainen pyhien Boriksen 
ja Glebin päivä on vuosittain ainoa kerta, 
jolloin on mahdollista päästä käymään 
vanhassa Boriksen ja Glebin kirkossa 
Venäjän ja Norjan rajalla. Keväjärveläis-
ten retki Boris-Glebiin on pyhiinvaellus 
kolttakansalle niin tärkeään pyhäkköön 
Venäjän puolelle. 6.8.2020, Boris-Gleb.
•••••
Pyhittäjä Trifonin pyhiinvaelluksen edellä 
oma esipaimenemme Oulun metropo-
liitta Elia ja Nyerin ja Kenian vuoren 
metropoliitta Neofitos (Kenia) vieraile-
vat ortodoksikodeissa Nitsijärvi-Supru-
Sevettijärvi ja Näätämö-Sevettijärvi 
-suunnalla. He kutsuvat kolttakansaa 
liikkeelle p. Trifonin pyhiinvaelluksen 
jumalanpalveluksiin. 19.–20.8.2020. Nää-
tämö, Sevettijärvi, Nitsijärvi, Supru.
•••••
Pyhittäjä Trifonin pyhiinvaellus kokoaa 
väkeä ympäri maata. Tänä vuonna rak-
kaudella kutsumme kolttakansaa mukaan. 
Jumalanpalveluksia on eri pyhäköissä ja 
päiväjuhla pidetään Sevettijärvellä. Hyvä 
tilaisuus tavata tuttuja ja sukulaisia. 21.–
23.8.2020. Sevettijärvellä liturgia ja juhla 
lauantaina 22.8., Nellimissä liturgia sun-
nuntaina 23.8.
•••••
Ivalon kirkon vuosijuhla, praasniekka on 
p. Nikolaoksen päivänä 6.12. Päivä aloit-
taa kreetalaisten nunnien pyhiinvaelluk-
sen Pohjois-Lapissa. Kreetalaisen Hrys-
opigin luostarin igumenia Teokseni 
seurueineen tuo siunauksen kolttakan-
salle. He vierailevat koltta-alueella 
kodeissa ja kutsuvat ihmisiä Jumalan val-
takunnan esikartanoihin, mm. p. Trifo-
nin praasniekkaan Sevettijärvelle (14.–
15.12.). Nunnat kutsuvat lempeästi 
kaikkia liikkeelle seuraamaan Herran ris-
tiä. Hriysopigin sisaret vierailevat myös 
Rovaniemellä.
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Juhlan alkuperästä
Herran kasteen ja ilmestymisen juhlaa on 
vietetty jo varhaisimmista ajoista lähtien. 
Alunperin tähän juhlaan kuului myös 
Kristuksen syntymän muisto, mutta kol-
mannella vuosisadalla joulu siirrettiin 
nykyiselle paikalleen. Kristuksen synty-
män esijuhlasta 20.12. alkaa juhlakausi, 
joka päättyy vasta 14.1. Herran kasteen 
jälkijuhlan loppuun. Kirkon alkuaikoina 
oli paikallista erilaisuutta juhlien viettä-
misessä muutenkin, joten ei ole niin yllät-
tävää, että itäisissä osissa kristikuntaa 
Kristuksen syntymäjuhlaa alettiin viettää 
erikseen myöhemmin kuin läntisissä 
osissa. Lännessä oli myös selkeä tarve 
korvata Rooman valtionuskonnon mukai-
nen auringon jumalan päivä kristillisellä 
sisällöllä. Lännen katolisilla 6.1. on myös 
itämaan tietäjien, kolmen kuninkaan, 
muistopäivä. 
 

Pââʹzzteei Treeffan jieʹlli preeddan

Teemmeeʹjj pirr
Eeʹjj 2020 Sääʹmjânnam sieʹbrrkååʹddest 
sieʹbrrkåʹddtuâj teemmân lij “Pââʹzzteei 
Treeffan jieʹlli preeddan - Sääʹm-meer da 
ceâlai Sääʹmjânnam sieʹbrrkåʹdd jåʹtte!” 
Ceâlai ceerkav Risttsätt 2020 -teemm 
mieʹldd sieʹbrrkåʹdd reäšš Sääʹmjânnam 
vuuʹd jiõglvaž jieʹllem vääras 
šõddmõõžžid, mõõk čuäʹjte oummui 
jååttmõõžž čõõđ jieʹllem Vuâsppååʹdd 
väʹlddkååʹdd årra. Šõddmõõžži mieʹldd 
jurddjen lij viikkâd ooudâs sääʹmǩiõl, 
sääʹmkulttuur da ortodokssååsk 
õhttvuõđid. Teemmeeʹjj aalǥpeäʹlnn lij 
juʹn Čeʹvetjääuʹrest riõššum pââʹzztemääiʹj 
vaalmštõõlli puäʒʒnelljdpeeiʹv da 
Ruäʹvnjaarǥâst Saaʹmi meersažpeeiʹv 
riõššum čeeʹestõõllâm jeäʹǩǩääž di 
sääʹmfiiʹlm. 

Teemmeeʹjj puõʹtti šõddmõõžž
Jõnn pââʹzz kõskkrääʹjest šâdd risttsäätt 
motorǩeâlkaivuiʹm. Tõt jåått 
sieʹbrrkåʹddneeʹǩǩi põõrtin Njeʹǯǯjäuʹrr-
Saitajäuʹrr-Supru-Mihkaljäuʹrr-
Rautaperäjäuʹrr-Čeʹvetjäurr kõõskâst. 
Mieʹldd lie 4-5 ǩeâlk. 19.–20.3.2020. 
Njeʹǯǯjääuʹrest vueʹljet 19.3. čiâss 11 ääiʹj. 
Nuuʹbb peeiʹv 20.3. čiâss 16 ääiʹj lij 
pââʹzztemliturgia Čeʹvetjääuʹr pââʹzzteei 
Treeffan Peäccamneeʹǩǩ ceerkvest. Vuejat 
jäänmõsân Suâlčiõʹlj - Jiõŋŋmiâr 
motorǩeâlkk-ǩeäin mieʹldd. 
Iʹlmmtõõttmõõžž: Eʹčč Rauno Pietarinen 
rauno.pietarinen@ort.fi, 050 309 9120.
•••••
Pââʹss Eʹjjpeiʹvv Âʹvvel da Ruäʹvnjaarǥ 
ceerkvin. Innsluuʹžv aalǥâst lij sätt 
ceerkav pirr. Täʹst ceâlai Vuâsppååʹd meer 
lij jååʹttmen Spaʹsiteeʹl ääuʹd da 
pââjaskaggõõttmõõžž årra. 11.4.2020 
čiâss 23.30 Âʹvvel pââʹss Nikolaos 
ceerkav da 15.4. Ruäʹvnjaarǥ pââʹss 
Apostool Andreas ceerkav.
•••••
Eʹjjpeiʹvv juätkkai Voʹzzenjapeeiʹv räjja. 
Čuõʹvves eʹjjpeiʹvvneäʹttel mââibaarǥ da 
seärad lie škooulneeʹǩǩi sluuʹžv, koin 
päärnai- da nuõrivuiʹm lie jiiʹjjez säätt, ko 
ǩeâll čueʹjje da puk oummu läulla 
“Kristõs kaggõõđi jammjest, jääʹmeeʹl 
jääʹmmem vueiʹti...”. 14.4.2020 čiâss 10 
Âʹvvel pââʹss Nikolaos ceerkav da 15.4. 
Ruäʹvnjaarǥ pââʹss Apostool Andreas 
ceerkav.
•••••

Čuäjtõs nuõrttsäʹmmlai pirr Heʹlssen 
duõmmceerkav kryptast 26.5–7.6. 
Čuäjtõõzz riâššâm jurddjen lij viikkâd 
ooudâs sääʹm-meer jieʹllem da 
sääʹmkulttuur tobddmõõžž da nââneed 
naʹzvansieʹbrrkåʹddtuåimmjummuž 
Heʹlssen duõmmceerkavsieʹbrrkooʹddin.
•••••
Troicǩipeeiʹv, Pââʹss Jiõgg 
koolǥtemprääʹznǩen jååʹttep Njeäʹllmest, 
koʹst lij ceerkav eeʹǩǩprääʹzniǩ. Mâŋŋa 
liturgia jååʹttep risttsättân Aanarjääuʹr 
riddu vuõssân siid sporttpääiʹǩ čõõđ, de 
Erähoteeʹl pääiʹǩ ođđ čuõkku da Dääʹrj 
põõrt rääi riddu, koʹst pââʹzztep čääʹʒʒ. De 
tõn mâŋŋa Dääʹrj põõrtâst lij prääʹzniǩ.

Troicǩipeeiʹv Pââʹss Jiõgg raavad tõid, 
kook jåʹtte Šuur čuõkku mieʹldd Suu 
nõõmâst. 31.5.2020 čiâss 9.30 Njeäʹllem 
ceerkav.
•••••
Uccjooǥǥ risttsätt jåått ǩieʹssmannust 
kueʹhtten peiʹvven Uccjooǥǥ da mooččâs 
tuõddâr pälggsi mieʹldd. Tän risttsäätt 
mäʹtǩǩ jåått jiânnai miõl ǩieʹssi pääiʹǩ 
rääi, koid Eʹmmel da oummu lie raajjâm. 
Määʹtǩ ääiʹj lie ekumeenlaž prograamm di 
vigilia da liturgia. 6.–7.6.2020 Uccjokk.

Vuâlggmõš 6.6. čiâss 11 ääiʹj 
Kevojääuʹrest Kevo tuʹtǩǩeempääiʹǩ 
moost âʹlnn, čuõkku peäʹlnn. Suukkâp 
ceerkav-võnnsin vuâlas jäuʹrr-reeʹǧǧes 
Uccjooǥǥ mieʹldd Jiõŋŋmiâr årra. 
Määʹtǩest lie Jomppalajäuʹrr, Jorpajäuʹrr, 
Suoppajäuʹrr, Suolojäuʹrr da Mantojäuʹrr, 
koʹst laiʹddjep Uccjooǥǥ evankeel-
luteerlaž paapp-põõrt riddu.Ceerkavpõõrti 
ââlda vigilia da instummuš. Tueʹlää 7.6. 
liturgia da teʹl väʹʒʒep pââʹss Ulrika 
kulttuur- da sueʹnnõõvvâmpälggaz di 
pååʹštǩeäin mieʹldd Uccjoʹǩǩe, koʹst lij 
Onnela tieʹrm âʹlnn Sääʹm-moost 
kuâŋŋsest pââʹzztet Teänjooǥǥ čääʹʒʒ. 
Tääzz poott pâʹsspeiʹvv jeäʹǩǩääž. 
Iʹlmmtõõttmõõžž: Eʹčč Rauno Pietarinen 
rauno.pietarinen@ort.fi, 050 309 9120. 
•••••
Profeeʹtt Eeʹllj prääʹzniǩ, Eeʹllj peiʹvv 
veekk miʹjjid eʹpet tuõddra. Jõnn jeäʹǩǩes-
sluuʹžv tuåimtet Piõggvueiʹv âʹlnn nuʹtt 10 
ǩilomettred Aanrest Âʹvvel årra. 
19.7.2020 čiâss 17, Piõggvueiʹvv.
•••••

– Sääʹm-meer da ceâlai Sääʹmjânnam sieʹbrrkåʹdd jåʹtte!

Pââʹzz mueʹǩǩ-kuõʹddji Båʹres da Gleb 
prääʹzniǩ Keväjääuʹrest jååʹđat miʹjjid 
liturgia mââibeäʹlnn čääʹʒʒ årra, što 
pââʹzztep jieʹllem vuâđđelemeeʹnt, čääʹʒʒ. 
Čõõđ siid jååʹđeeʹl tuäivtep blouslõõv 
pukid, kook lie määʹtǩ kuâŋŋsest, 
24.7.2020 Keväjääuʹr põõʹzzi Båʹres da 
Gleb ceessan. 
•••••
Vuäʹmm ääiʹjlååǥǥ mieʹldd põõʹzzi Båʹres 
da Gleb peiʹvv lij eeʹjj oʹdinakai peiʹvv, 
kuäʹss piâzz jieʹlled vuäʹmm Båʹres da 
Gleb ceerkvest Ruõššjânnam da Taar 
raajâst. Keväjäuʹrrneeʹǩǩi reiss Båʹres-
Gleb ceerkva lij pââʹzztem-mäʹtǩǩ 
Ruõšš peälla ceerkva, mii lij samai 
vääžnai saaʹmid. 6.8.2020, Båʹres-Gleb.
•••••
Pââʹzzteei Treeffan pââʹzztem-määʹtǩ 
ooudpeäʹlnn mij ouddpeâmmai Oulu 
metropolitt Elia da Nyeer da Keenia 
vääʹr metropolitt Neofitos (Kenia) 
kõʹllʼje ortodoksspõõrtin Njeʹǯǯjäuʹrr-
Supru-Čeʹvetjäuʹrr da Njauddâm-
Čeʹvetjäuʹrr vuuʹdin. Sij kåčča säʹmmlaid 
mieʹldd pââʹzzteei Treeffan pââʹzztem-
määʹtǩ sluuʹžvin. 19.–20.8.2020. 
Njauddâm, Čeʹvetjäuʹrr, Njeʹǯǯjäuʹrr, 
Supru.
•••••
Pââʹzzteei Treeffan pââʹzztem-mäʹtǩǩ 
nåårr oummid jânnam pirr. Taʹnni 
rääʹǩǩesvuõđin kåččap sääʹm-meer 
mieʹldd. Sluuʹžvid ââʹnet jeeʹres ceerkvin 
da peiʹvvprääʹzniǩ lij Čeʹvetjääuʹrest. Täin 
vuäitak vueiʹnnlõõttâd tobddsi- da 
ruåđivuiʹm. 21.–23.8.2020. Čeʹvetjääuʹrest 
liturgia da prääʹzniǩ sueʹvet 22.8., 
Njeäʹllmest liturgia pâʹsspeeiʹv 23.8.
•••••
Âʹvvel ceerkav eeʹǩǩprääʹzniǩ, prääʹzniǩ lij 
pââʹss Nikolaos peeiʹv 6.12. Peiʹvv alttad 
kreetlaž manašihi pââʹzztem-määʹtǩ 
Tâʹvv-Sääʹmjânnmest. Kreetlaž Hrysopiig 
namstar igumenia Teokseni oumminees 
pohtt blouslõõv sääʹm-meeru. Sij kõʹllʼje 
sääʹmvuuʹd põõrtin da kåčča oummuid 
Vuâsppååʹd väʹlddkååʹdd ouddkueʹrncin, 
ouddmiârkkân pââʹss Treeffan prääʹzniǩ 
diõtt Čeʹvetjäurra (14.–15.12.) Manaših 
lääʹđeld kåčča pukid mieʹldd, što jåʹtte 
Šuur riist mieʹldd. Hrysopiig manaših 
kõʹllʼje Ruäʹvnjaarǥâst še.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Risti on keskellä 

KAJAANIN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
maanantaisin, tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 9.00–11.00 ja 11.30–15.00

Reijo Marjomaa  
kirkkoherran tehtävien hoitaja 
p. 045 142 7007 
reijo.marjomaa@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 keskusrekisteristä 
p. 040 358 3625 
tai keskusrekisteri@ort.fi

Keskelle paastoa on meille asetettu Ristin 
kumartamisen viikko ja -sunnuntai. Risti 
on säteillyt niin yhdistävää kuin erotta-
vaa voimaa historiansa alusta saakka. Kun 
Pyhä Risti pystytettiin kahden ryövärin 
keskelle, se erotti heidät toisistaan ja tuli 
jakajaksi heidän välilleen. Toinen kääntyi 
Kristuksen puoleen, mutta toinen pilk-
kasi häntä. Ryövärit ovat kuin kuva koko 
ihmiskunnasta, joka on jakautunut Ristin 
puolesta ja sitä vastaan. Ristin tie ei hou-
kuttele ketään, joka ei näe Ristin kunniaa. 
Risti erottaa jopa perheenjäseniä toisis-
taan, mutta toisaalta se yhdistää toisilleen ennestään tuntemattomia. Moni nä-
kee Ristissä vain vaatimuksen uhrautua ja siksi Kristuksen seuraaminen ja Ristin 
kantaminen tuntuu epämiellyttävältä. Ilman Ylösnousemusta Risti merkitsisikin 
tappiota, mutta nyt Risti on elämän merkki ja koko kristinuskon keskipiste. Kuo-
leman voittaminen ei tapahtunut vain tiettyjä ihmisyksilöitä varten vaan kaikkia 
ihmisiä varten. Ristissä on olemassa koko ihmiskuntaa yhdistävä voima ja Ristin 
kautta saavutettu ylösnousemusvoima on todellisuutta. Tämä totuus ei riipu siitä, 
kuinka moni ihminen sen käsittää tai kuinka syvällisesti se ymmärretään. Totuus 
pitää kyllä huolen itsestään ja Kristus on voittanut kuoleman, vaikka yhdelläkään 
ihmisellä ei olisi siitä mitään tietoa. Ristin sanoman kirkastuminen mahdollisim-
man monelle on Kristuksen kirkon ja Ristin viikon tavoite. Kun Pyhä Risti vigili-
assa kannetaan keskelle kirkkoa, on se siinä kristittyjen ylpeyden aihe ja rakkau-
den kohde matkalla kohti Pyhää Pääsiäistä. 

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

KAJAANIN SEURAKUNTA

KAJAANI

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

MAALISKUU
la  14.3.klo 18 vigilia, mp Elia 
su  15.3. klo 10 liturgia, mp Elia 
la  21.3. klo 18 vigilia 
su  22.3. klo 10 liturgia 
ke  25.3. klo 10 liturgia 
la  28.3. klo 18 akatistos Jumalanäidille

HUHTIKUU
la  4.4. klo 18 vigilia 
su 5.4. klo 10 liturgia 
ke 8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
to  9.4. klo 9 aamupalvelus 
to  9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia 
pe  10.4. klo 9 aamupalvelus 

pe  10.4. klo 13 ehtoopalvelus 
pe  10.4. klo 18 aamupalvelus 
la  11.4. klo 10 liturgia 
la  11.4. klo 23.30 puoliyön palvelus,   
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia 
ma 13.4. klo 10 liturgia 
ke  15.4. klo 10 liturgia 
la  18.4. klo 18 ehtoopalvelus 
la  25.4. klo 18 vigilia 
su  26.4. klo 10 liturgi

TOUKOKUU
la  9.5. klo 18 vigilia 
su  10.5. klo 10 liturgia 
la  23.5. klo 18 ehtoopalvelus 
la  30.5. klo 18 vigilia 
su  31.5. klo 10 liturgia
 
KESÄKUU
la  6.6. klo 18 ehtoopalvelus 
la  20.6. klo 18 ehtoopalvelus 
su  21.6. klo 10 liturgia 
ma 29.6. klo 10 liturgia

LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 441 KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara
puh. 050 521 7992

ti  ti 21.4. klo 17 litaniat haudoilla

SOTKAMO

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO

ke  18.3. klo 18 EPL-liturgia 
la  4.4. klo 10 liturgia 
su  3.5. klo 10 liturgia 
ke  20.5. klo 18 vigilia 
to  21.5. klo 10 liturgia

 

KUHMO

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

ke  11.3. klo 17 katumuksen sakramentti 
ke  11.3. klo 18 EPL-liturgia 
su  29.3. klo 10 liturgia 
su  19.4. klo 10 liturgia

 
SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI 
Isännöitsijä Nina Sivula

su  8.3. klo 10 liturgia 
ke  1.4. klo 17 katumuksen sakramentti 
ke  1.4. klo 18 EPL-liturgia 
su  24.5. klo 10 liturgia

KUIVAJÄRVEN TSASOUNA
Kuivajärventie 196 
Isännöitsijät Hannele ja Tommi Niskanen
puh. 040 555 3639

ke  10.6. klo 18 ehtoopalvelus 
to  11.6. klo 9 liturgia 
la  13.6. klo 17 litaniat hautausmaalla 
la  13.6. klo 18 ehtoopalvelus 
su  14.6. klo 10 liturgia, ristisaatto, 
 veden pyhitys

 
VAALA

SÄRÄISNIEMEN KIRKKO
Ylikyläntie 15, SÄRÄISNIEMI

su  7.6. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

LASTENKERHO
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla, joka 
toinen maanantai klo 17.00 Väinämöisen-
katu 29 kerhotiloissa.

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seu-
rakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan 

jumalanpalvelusmusiikkia. Yhteydenotot 
kanttori Kai Tulehmoon p. 044 358 1775.

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

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

ORTODOKSISUUS TUTUKSI 
-kurssista tiedotamme kotisivulla https://
ort.fi/kajaani/ ja kirkon ilmoitustaululla.
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Rovasti Kauko Ivanoff pappina 25 vuotta ja 
kirkon palveluksessa pian 40 vuotta

Kuhmossa syntynyt ja kirkollisessa per-
heessä nuoruutensa viettänyt Kauko Ivan-
off valmistui kanttoriksi Pappisseminaa-
rista vuonna 1981. Samana vuonna hänet 
valittiin kanttoriksi Haminan seurakun-
taan, jossa hän toimi kanttorin tehtävien 
lisäksi uskonnon opettajana. Arkkipiispa 
Paavalin siunauksella kanttori Kauko 
Ivanoff sai opiskella Pappisseminaarissa 
yksityisesti teologiset aineet. Metropoliitta 
Tihon vihki hänet diakoniksi 1989 

Pietarin ja Paavalin kirkossa Haminassa 
ja 2.4.1995 metropoliitta Leo vihki isä 
Kaukon papiksi Kajaanin Kristuksen kir-
kastumisen kirkossa. Vihkimyksen jäl-
keen matkapappina toimiessaan Kainuun 
ja Koillismaan alueella isä Kauko hoiti 
myös kanttorin tehtäviä ja toimi uskon-
non opettajana. Matkapappipiirin lakkau-
tuksen jälkeen isä Kauko siirtyi Kajaanin 
ortodoksisen seurakunnan 2. papin tehtä-
vään ja huolehti pastoraalisesta työstä ja 
jumalanpalveluksien toimittamisesta 
Raja-Kainuussa eläkkeelle jäämiseensä 
saakka. Kuhmon Karjalanvalistajien kir-
kon praasniekassa 2009 metropoliitta 
Panteleimon siunasi isä Kaukon rovastin 
arvoon. Epogonaation kanto-oikeuden 
metropoliitta Panteleimon myönsi isä 
Kaukolle hänen 60-vuotissyntymäpäivänä 
29.4.2012. 

Rakastettu Itä-Kainuun vaaramaise-
mien pappi, isä Kauko jatkaa edelleen 
pastoraalista työtä rippilastensa ja seura-
kuntalaisten keskuudessa. Hänen ihmi-
systävällinen asenteensa ja työnsä uskon-
non opettajana ja pappina seurakunta- 
laisten ja erityisesti maahanmuuttajien 
keskuudessa kantaa edelleen hedelmää. 
Monia armorikkaita vuosia isä Kaukolle!

Reijo Marjomaa
Rovasti Kauko Ivanoff Kuhmon kirkossa.Isä Kauko siunaa Talvisodassa kaatuneiden uk-

rainalaisten muistomerkkiä Raatteen tiellä. 
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KONSERTTEJA KAJAANISSA

Vocaliisat – Kasvojesi edessä
su 5.4. klo 15 Linnantauksen kirkossa

 

Kajaanin Mieslaulajat
su 19.4. klo 15 Kajaanin ortodoksinen kirkko
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Lintula-tapahtuma

   

KAJAANIN SEURAKUNTA

Pyhä ruoka

Jakamalla vuoden kiertoa paastoaikoihin 
ja juhlakausiin ortodoksinen kirkko on 
korostanut ajan pyhittämisen tärkeyttä. 
Pidättäytyminen paaston aikana on tar-
koittanut elämäntavan muutosta, jolloin 
ulkonaiseen paastoon on liittynyt tunnus-
omainen tapa käydä riähkil eli osallistua 
katumuksen salaisuuteen.

Vuodenpäivien rytmittämisestä paas-
tojaksoihin seurasi ruokien jakaminen 
paastoruokiin ja paastottoman ajan ruo-
kiin. Kansan keskuudessa paastoaminen 
on käsitetty pyhittäväksi toimenpiteeksi. 
Aiemmin paastoajasta käytettiin nimityk-
siä pyhitysaika tai pyhäaika. Paastopäiviä 
pidettiin pyhinä päivinä ja ehkä juuri siksi 
pyhinä ruokina pidettiin paastoruokia. 
Paastoamisen ja kieltäytymisen avulla 

pyrittiin Jumalan mielen mukaiseen elä-
mään.

Rovasti Heikki Makkonen on kirjoit-
tanut Suojärven historiasarjan kolman-
nessa osaan haastatteluihin perustuvan 
luvun ”Arki ja Pyhä suojärveläisessä ruo-
kakulttuurissa”, joka käsittelee mm. paas-
toruokaperinnettä Suojärvellä. Tämä 
artikkeli on siitä tiivistelmä.

Pyhä- ja tavallisten ruokien taitekohta 
ajoittui juustoviikolle, joka päättyy sovin-
tosunnuntaihin. Juustoviikolla oli tapana 
syödä blinejä, jotka koostuivat kuoresta ja 
täyteaineista. Tavallisimpia lisukkeita oli-
vat silputtu sipuli, kananmunat, mäti, 
suolakala, smetana ja voisula. Kuoriaines 
tehtiin ohra- ja tattarijauhoista veteen 
sekoitettuna ja paistettiin nopeasti ohut-

pohjaisella rieht´illä. Kuoret ladottiin 
paistamisen jälkeen päällekkäin ja syötiin 
lämpiminä. Notkean kuoren keskiosan 
päälle pantiin pöydässä olevia lisukkeita. 
Tämän jälkeen reunat käännettiin täyttei-
den päälle ja lopuksi blinin päälle kaadet-
tiin hiukan kuumaa voisulaa. 

Paastoajan ruoka koostui pääasiassa 
jauhoista, kasviksista, kaloista, sienistä ja 
marjoista. Vuassa eli kotikalja, nauris-
juoma, sokerivesi ja tee kuuluivat paasto-
juomiin. Voi korvattiin pyhävoilla eli sie-
menöljyllä, jota saatiin pellavan, hampun 
tai auringonkukan siemenistä.

Pääsiäistä edeltävä suuren paaston 
kolmas sunnuntai ja sitä seuraava viikko 
on nimetty Ristinkumartamisen viikoksi. 
Tämän viikon keskiviikkona on vanhan 
perinteen mukaan leivottu leipiä, joiden 
päälle on tehty samasta ruisleipätaikinasta 
risti. Ristaleipien tai ristileipien luku-
määrä on vaihdellut, mutta tavallisesti 
niitä on ollut vähintään viisi. Paistuneet 
ristaleivät nostettiin ikoninurkkaan eli 
obrazatšuppuun, johon sytytettiin tuohus 
ja luettiin Herran rukous ja vapaamuotoi-
nen rukous, jossa anottiin terveyttä ja 
menestystä leipien syöjille. Siunaamistoi-
mituksen jälkeen yksi leivistä jätettiin 
ikoninurkkaan, toinen vietiin aittaan 
jyvien sekaan ja kolmas laitettiin karja-
suojan eli tanhuan kamanalaudan päälle. 
Jyvien joukkoon laitettu ristaleipä annet-
tiin keväällä peltotöissä olevalle hevoselle. 
Tanhuaan jätetty leipä murennettiin leh-
mille, kun ne keväällä ensimmäisen ker-
ran päästettiin metsälaitumille.

Neljäs ja viides leipä oli tarkoitettu 
lasten ristituatoille ja ristimuammoille eli 
kummeille. Jos leipiä tehtiin enemmän, 
niitä vietiin myös isovanhemmille, jos 
nämä asuivat muualla. Ristileipäperin-
teessä korostui ristin sanoman merkitys 
elämää kannattelevana voimana ja leipien 
vastaanottajien arvostaminen hengellisinä 
kasvattajina.

Reijo Marjomaa

Ristileipiä jaettiin 
Kajaanin kirkossa 
25.3. vuosi sitten 
liturgian jälkeen. 
Leivät oli valmis-
tanut tiistaiseura. 
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LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ortlappi.fi
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

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Pyhittäjä Trifonin elävä perintö

Tänä vuonna seurakuntatyömme teemana on 
Pyhittäjä Trifonin elävä perintö – Kolttakansa ja 
koko Lapin seurakunta liikkeellä!”. Oma teema-
vuotemme yhdistyy koko kirkon Ristisaatto 2020 
-teemavuoteen. Erilaisilla tapahtumilla kutsumme 
jokaista tulemaan yhteen ja elämään yhdessä Kris-
tuksen kirkon yhteydessä. Tämän lehden sivuilta 
löytyy myös pieni ”ortodoksin opas” ja alkuruko-
ukset seurakuntamme molemmilla kielillä. Näi-
den tarkoitus on muistuttaa meitä joistakin kirk-
komme perusasioista. Ne osaltaan myös ohjaavat 
meitä elämään kirkkomme yhteydessä.

Teeman mukaisesti olemme seurakuntana 
yhdessä liikkeellä. Koko meidän elämämme on 
liikkeellä olemista. Olemme aina liikkeellä joko 
kohti Jumalaa tai kauemmaksi Jumalasta. Samoin 
kuin jokainen meistä yksilönä on liikkeellä, olemme kaikki myös yhdessä koko 
seurakuntana liikkeellä. Yksin ja yhdessä joko lähennymme tai loittonemme 
Jumalasta. Pyhittäjäisämme Trifon toi evankeliumin ilosanoman pohjoiseen. 
Pyhittäjä Trifonin troparissa laulamme: ”Tultuasi ensimmäisenä valistajana ää-
rimmäiseen pohjolaan sinä, oi pyhittäjäisämme Trifon, ohjasit sen asujat elämään 
johtavalle tielle uudestisynnyttäen heidät vedestä ja Pyhästä Hengestä. Sinä istutit 
hengelliset lapsesi hedelmättömään kiveliöön kuin etelän öljypuut” 

Hänen perintöään vaalimme parhaiten kulkemalla elämään johtavaa tietä, 
jolle hän aikoinaan ohjasi äärimmäisen pohjolan asukkaat ja jolle hän meitä tä-
näkin päivänä ohjaa.

Meidän jokaisen tehtävämme onkin vaalia pyhittäjäisämme Trifonin perin-
töä. Tehtävämme on vaalia sitä yhteyttä, joka perustuu Kristuksen läsnäoloon 
aina siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu Hänen nimessään yhteen. On tär-
keää, että pyrimme sekä ihmisyksilöinä että yhdessä seurakuntana kulkemaan 
oikeaan suuntaan, kohti Jumalaa. Siihen meidät kaikki on kutsuttu.

Jaakko Vainio
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LAPIN SEURAKUNTA

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

ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16

su  1.3. klo 10 kasteliturgia
pe  13.3. klo 17 paastoliturgia
la  14.3. klo 17 vigilia
su  15.3. klo 10 liturgia
pe  20.3. klo 17 paastoliturgia
la  21.3. klo 17 vigilia
su  22.3. klo 10 liturgia
pe  3.4. klo 17 paastoliturgia
la  4.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai
 klo 14 ehtoopalvelus, palmusunnuntai,  
 virpovitsojen siunaus
su  5.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
ti  7.4. klo 10 aamupalvelus, suuri tiistai
ke  8.4. klo 17 paastoliturgia, 
 suuri keskiviikko
to  9.4. klo 10 aamupalvelus, suuri torstai
 klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 suuri torstai, ehtoollisen asettaminen

pe  10.4. klo 10 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä
  klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottaminen
  klo 17 Suuren lauantain aamupalvelus,  
 Kristuksen hautaaminen
la  11.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 suuri lauantai
 klo 23.30 Pääsiäisyön palvelus. Kristus  
 nousi kuolleista! Palveluksen jälkeen   
 ateria Petsamo-salissa
su  12.4. klo 14 pääsiäisen ehtoopalvelus
ma 13.4. klo 10 liturgia, 2. pääsiäispäivä
ke  15.4. klo 10 liturgia
la  9.5. klo 17 vigilia
su  10.5. klo 10 liturgia
ke  20.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
ke  20.5. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen, 
 Helatorstai
to  21.5. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen, 
 Helatorstai

su  24.5. klo 10 liturgia
la  6.6. klo 17 vigilia
su  7.6. klo 10 liturgia

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen 
puh. 040 7061268

ke  4.3. klo 10 aamupalvelus
to  5.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
pe 6.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia
ke  11.3. klo 10 aamupalvelus
to  12.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
pe  13.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia
la  14.3. klo 18 vigilia
su  15.3. klo 10 liturgia 
ti  24.3. klo 17 vigilia, Jumalansynnyttäjän  
 neitseen Marian ilmestys 
ke  25.3. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän  
 neitseen Marian ilmestys
to  26.3. klo 10 aamupalvelus ja pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
ke  1.4. klo 10 aamupalvelus
to  2.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
pe  3.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia 
la  4.4. klo 18 vigilia, palmusunnuntai, 
 virpovitsojen siunaaminen 
su  5.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Suuri ma 6.4. 
 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Suuri ti 7.4. 
 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia
Suuri ke 8.4. 
 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia
Suuri to 9.4. 
 klo 10 aamupalvelus
 klo 16 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettaminen
Suuri pe 10.4. 
 klo 10 aamupalvelus, jossa 12 
 kärsimysevankeliumia
 klo 14 kuninkaalliset hetket 
 klo 17 ehtoopalvelus

Koululaiset osallistuvat taas kirkkaalla viikolla liturgiaan Rovaniemellä ja Ivalossa. Palveluksen jälkeen 
pääsee kukin vuorollaan soittamaan kirkonkelloja.
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Suuri la 11.4. 
 klo 10 aamupalvelus
 klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
Pääsiäisyö la–su 11.–12.4. 
 klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 klo 24.00 aamupalvelus ja 
 klo 1.00 liturgia. 
 Pääsiäsiateria noin klo 2.30
su  12.4. klo 17 pääsiäisen ehtoopalvelus 
ti  14.4. klo 10 liturgia 
ke  22.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
to  23.4.klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
ke  29.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
la  2.5.klo 18 ehtoopalvelus
su  3.5. klo 10 aamupalvelus, jonka jälkeen  
 kirkkokahvit ja Ivalon ortodoksisen   
 kuoron konsertti kuoron 
 6-vuotisjuhlan kunniaksi
ke  27.5. klo 10 liturgia
la  20.6. klo 10 liturgia

NELLIM

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA 
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sikajärventie 64 A
Isännöitsija Kirsti Näveri-Bogdanoff 
puh. 040 8374603

ke  11.3. klo 17 paastoliturgia
la  4.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai,  
 Ivalon ortodoksinen kuoro laulaa 
 liturgian ja konsertin 6-vuotisjuhlansa  
 kunniaksi
la  30.5. klo 18 vigilia, pyhän 
 Kolminaisuuden päivä, praasniekka
su  31.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 10 liturgia, pyhän kolminaisuuden 
 päivä, praasniekka 
 
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff 
puh. 0400 244922

su  1.3. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia   
 toimittaa palveluksen
pe  20.3. klo 16 paastoliturgia
la  21.3. klo 18 vigilia
su  22.3. klo 10 liturgia, Ivalon 
 ortodoksinen kuoro laulaa liturgian ja  
 konsertin 6-vuotisjuhlansa kunniaksi
la  25.4. klo 18vigilia
su  26.4. klo 10 liturgia

Suuren viikon 
eli piinaviikon 
palveluksia toi-
mitetaan useam-
massa paikassa 
seurakuntamme 
alueella.

la  23.5.klo 18 vigilia
su  24.5. klo 10 liturgia
la  13.6. klo 18 vigilia
su  14.6. klo 10 liturgia

UTSJOKI

LUT SRK-SALI

la  28.3. klo 18 vigilia
su  29.3. klo 10 liturgia ja 
 katekumeeni-kerho

KITTILÄ

MARIAN KAPPELI, SIRKKA

ke  20.5. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen, 
 Helatorstai
to  21.5. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen taivaaseen astuminen, 
 Helatorstai

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA
(tiilipappila) 
Pietarinkatu

ma 6.4. klo 17 paastoliturgia

INARI

SIIDAN KAMMI

ke  1.4. klo 16 paastoliturgia

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI, IVALO

pe  27.3. klo 10 paastoliturgia
pe  24.4. klo 10 liturgia
pe  29.5. klo 10 liturgia

Oulun metropoliitta Elia vierailee helmikuussa Rovaniemellä, Ivalossa ja Sevettijärvellä
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Ivalon or-
todoksinen 
kuoro juhlii 
kuusivuotista 
taivaltaan 
kolmella kon-
sertilla: Sevet-
tijärvellä 22.3, 
Nellimissä 4.4. 
ja Ivalossa 3.5.

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

PYHÄN ELISABETIN LUOSTARIN 
MYYNTINÄYTTELY 
Petsamo-salissa 21.–22.3. Myytävänä on 
muun muassa kirkollisia esineitä ja käsi-
töitä.

TULE AAMIAISELLE SEURAKUNTAAN!
Yhteisöllinen diakonia-aamiainen Petsa-
mo-salissa kuukauden viimeisenä tiistaina 
klo 9.00. 31.3. 28.4. 26.5.
Kaikki ovat tervetulleita maksuttomalle 
aamiaiselle!

PETSAMO-SALILLA AVOIMET OVET
Jokaisen parittoman viikon keskiviikkona 
klo 11.00–14.00
11.3.  Tutustumista rukousnauhojen 
 tekoon
25.3.
8.4. Halukkailla mahdollisuus leipoa
22.4.
6.5. Pääsiäisajan keskijuhla
20.5. Pääsiäisajan päätöspäivä
Tervetuloa mukaan!

PERHEKERHO PETSAMO-SALILLA
Kevään aikana Petsamo-salilla kokoontuu 
perhekerho muutaman kerran. Kerhossa 
on varattu lapsille aikaa vapaaseen leikkiin 
ja pelailuun, lisäksi jokaisella kerralla on 
jotain ohjattua toimintaa. Ohjelman suun-
nittelussa on otettu huomioon eri-ikäisten 
lasten taitotasot. Kerhojen aikana on tar-
jolla kahvia ja pikkupurtavaa, myös omien 
eväiden lämmitys onnistuu. 

Aamupäivän perhekerho klo 10.00–12.00
ke 4.3. 
ke 18.3. 
ke 29.4. 
ke 13.5. 
Iltapäivän perhekerho klo 17.00–18.30
ti 10.3. 
ti 21.4. 
Tervetuloa mukaan!

LASTENTAPAHTUMAT ROVANIEMELLÄ
Kevään aikana Rovaniemellä järjestetään 
muutama lastentapahtuma Petsamo-

salilla sekä kirkon pihapiirissä. Tervetuloa 
mukaan!
4.4.  Lasaruksen lauantaina on liturgian   
 jälkeen ruokailua ja virpovitsojen   
 askartelua Petsamo-salissa. 
 Virpovitsat siunataan    
 ehtoopalveluksessa klo 14.00.
13.4. Toisena pääsiäispäivänä on liturgian  
 jälkeen kirkkokahvit sekä lapsille   
 erikseen suunniteltua ohjelmaa.
24.5. Vietetään liturgian jälkeen   
 kevätkauden päättäreitä Petsamo-
 salissa sekä kirkon pihapiirissä.

Sevettijärven Koltta-talolle kokoontui torstaina 
23. tammikuuta lähes 40 henkeä porotors-
taihin, joka on kreikkalaisten ”kärytorstaita” 
vastaava tilaisuus Pohjoisessa. Molemmat 
viestivät lähestyvää suurta paastoa, jolloin lihan 
syönti loppuu. Rukoushetken jälkeen tarjolla 
oli porokeittoa, poropaistia, poropalleroita ja 
savuporoa.
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Ortodoksin opas
Koti
Kotona on ikoni kunniapaikalla. Iko-
neita voi olla useitakin. Pappi pyhittää 
kodin vihmomalla sen pyhitetyllä 
vedellä. Kodin vihmominen voidaan 
tehdä useammankin kerran. Myös auto 
voidaan vihmoa, samoin porot.

Syntymäpäivän kiitospalvelus pide-
tään usein kotona, mutta se voidaan 
pitää myös kirkossa. Myös muita kii-
tospalveluksia voidaan toimittaa 
kotona.

Papeilta saa pieniä rukouskirjoja, 
jollaisesta voi lukea aamuin ja illoin 
rukouksen. Ehtoollisen edellä on omat 
rukouksensa luettavaksi edellisenä 
iltana.

Kirkko
Jumalanpalvelukseen kuuluu osallistua 
useita kertoja vuodessa, jos vain mah-
dollista. Eri puolilla Lapin seurakuntaa 
on jumalanpalveluksia, joista löydät 
tietoa Paimen-Sanomista.

Ehtoollisella käyminen on erityisen 
tärkeää. Aamulla ennen ehtoolliselle 
tuloa paastotaan. Ehtoollinen on elävä 

yhteys Kristukseen ja Hänen pyhiinsä 
kuten pyhittäjä Trifoniin.

Toimitukset
Avioliitto toimitetaan aina kirkossa. 
Kaste ja hautaus toimitetaan pääsään-
töisesti kirkossa. 

Kasteeseen tarvitaan kasteristi ja 
ketju/nauha, jotka kummi yleensä 
hankkii. Kastemekko löytyy tarvitta-
essa myös kirkoista. Kasteeseen tarvi-
taan kummit, joista ainakin yhden on 
oltava ortodoksisen kirkon jäsen ja 
muidenkin on oltava jonkin kristillisen 
kirkon jäseniä.

Hautauksen edellä voi olla liturgia, 
mikä kestää vähän yli tunnin. Itse hau-
taustoimitus kestää n. 35 min. Toimi-
tuksista on hyvä sopia papin kanssa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Vainajan rinnalle tulee pieni ikoni ja 
kaulaan kangasnauhassa risti. Kolttape-
rinteessä nauhaa ei sidota kiinni.

Sairaus
Kun itse tai joku läheinen sairastuu 
vakavasti, on hyvä ilmoittaa papille, 

joka sitten jumalanpalveluksissa muis-
telee sairasta etunimellä ja voi myös 
käydä sairaalassa häntä tapaamassa. 
Erityisesti silloin, kun sukulaisvanhuk-
sen vointi alkaa hiipua, tulee ilmoittaa 
papille, jotta hän ehtii viemään tälle 
vielä ehtoollista. Kirkkomme pitää 
hyvin tärkeänä, että kuolemaa lähes-
tyvä saa ehtoollisen. 

Kirkkovuosi
Kirkkovuodessa on 12 suurta juhlaa ja 
vielä Pääsiäinen, juhlista suurin. Juhlia 
voi seurata kirkkokalenterista, joita on 
pyhäköissä myytävänä.

Laskiaisesta Pääsiäiseen on Suuri 
paasto, jonka aikana vältetään maito-
tuotteiden ja lihan syöntiä. Kalaa, lei-
pää ja kasviksia voi syödä. Jos on vai-
keaa pitää paastoa, voi yrittää paastota 
ensimmäisen, kolmannen ja viimeisen 
viikon eli nk. piinaviikon.

Merkittäviä juhlia ovat aina pyhäk-
köjen vuosijuhlat, praasniekat. Lapissa 
pyhittäjä Trifonin juhla 15.12. on suuri 
juhla, samoin elokuun lopulla vietet-
tävä pyhiinvaellusjuhla.

Taivaallinen Kuningas, | Lohduttaja, totuuden Henki, | joka paikassa oleva ja 
kaikki täyttävä, | hyvyyden lähde | ja elämän antaja,| tule ja asu meissä | ja 
puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta | sekä pelasta, oi Hyvä, meidän 
sielumme. 6. säv.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä 
Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä 
Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät 
synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna 
heikkoutemme sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. 
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty 
olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun 
valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi 
myös maan päällä niin kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä 
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille 
anteeksi velkamme, niin kuin mekin 
annamme anteeksi velallisillemme. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan 
päästä meidät pahasta.
Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on 
valtakunta, voima ja kunnia nyt, aina 
ja iankaikkisesti. Aamen.
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Ââlmlâž Koonǥõs, / Lõʹddi tuõđâšvuõđ Jiõgg, / juõʹǩǩ sââʹjest leʹddi da puki 
tiuddeeja, / puârradvuõđ algg / da jieʹllemuʹvddi , / puäʹđ da jäälast meeʹst / da 
puuʹttest miʹjjid puk rieʹǩǩi ǩeähnasvuõđâst / di kaʹjjed, oi Pueʹrr, mij siõleen. 
6. suõmâs

Pââʹss Vuâsppåʹd, Pââʹss Viõusâs, Pââʹss Jääʹmteʹmes aʹrmme miʹjjid. 
Pââʹss Vuâsppåʹd, Pââʹss Viõusâs, Pââʹss Jääʹmteʹmes aʹrmme miʹjjid. 
Pââʹss Vuâsppåʹd, Pââʹss Viõusâs, Pââʹss Jääʹmteʹmes aʹrmme miʹjjid. 
Cistt leäǥǥas Ečča da Pärnna da Pââʹss Jiʹǧǧe ååʹn, pâi da âʹǩǩpââjas. Amen.
Pukin pââʹzzmõs Koummõhttsažvuõtt, aʹrmme miʹjjid. Šuʹrr, puuʹttest miʹjjid 
rieʹǩǩineen. Vääldlaž, proʹstte suudeen. Pââʹss, puäđ da pueʹred 
viõǥǥteʹmesvuõttân. Tuu nõõmâd diõtt. 
Šurr aʹrmme, Šurr aʹrmme, Šurr aʹrmme. 
Cistt leäǥǥas Ečča da Pärnna da Pââʹss Jiʹǧǧe ååʹn, pâi da âʹǩǩpââjas. Amen.

Eʹčč mij, kååʹtt leäk õõʹlmin. / 
Pââʹzztummuleäǥǥas Tuu nõmmad. / 
Puäđas Tuu väʹlddkåddad. / Šââddas 
Tuu täättad mieʹldd jânnmest nuʹtt še 
mäʹhtt ââʹlmest. / Uuʹvd mijjid täʹbbe 
juõʹǩǩpeivvsaž leiʹbben. / Da proʹstte 
miʹjjid veäʹlǧǧen, / nuʹtt še mäʹhtt mij 
proʹsttjep veälǥlaideen. / Jeäʹl sääʹtt 
miʹjjid ǩeâhssa, / nâǥa pieʹst mi´jjid 
ǩeähnast.
Tõʹl Tuu lij väʹlddkåʹdd, viõkk da cistt 
ååʹn, pâi da âʹǩǩpââjas. Amen.

 

Ortodooks vuäʹppes
õhttvuõtt Kristõõzzin da Suu põõʹzzin 
mâʹte pââʹzzteei Treeffnin.

Tuåimtõõzz
Veänccummuž tuåimtet pâi ceerkvest. 
Risttmõõžž da čiõkkmõõžž tuåimtet 
tääuʹjben ceerkvest. 

Risttmõõžž vääras taarbšet riist 
da pääʹdd/liânt, koid ristteʹčč leʹbe 
risttjeäʹnn haʹŋǩǩad. Ko lij tarbb, 
kaaunak ceerkvin risttâmpihttsid. 
Risttâm vääras taarbšet ristteeʹjj da 
risttjieʹnn, koin kuuitâǥ õhtt âlgg 
kuullâd ortodokssceerkva da jeärraz še 
âʹlǧǧe kuullâd mii-ne riistlaž ceerkva.

Čiõkkâm ooudpeäʹlnn vuäitt leeʹd 
liturgia, mii peštt siõmmna pâʹjjel 
čiâss veeʹrd. Čiõkkâmpodd peštt nuʹtt 
35 minuttâd. Leʹčči šiõǥǥ ko vuäitčiǩ 
suåppâd paappin tuåimtõõzzi diõtt juʹn 
ääiʹjeld. Pokoineeʹǩǩ rââʹdd ool piijât 
siõm kavvsa da čeäppta liântâst åårai 
riist. Sääʹm jie laaʹvje čuõlmmad liânt 
ǩidd. 

Panntiõrvâsvuõtt
Ko ton leʹbe ǩii-ne tuu õõldâsooumaž 
puâccai lossânji, lij šiõǥǥ ko iʹlmmtak 
paʹppe, što tät vuäitt sluuʹžvin mušttled 

suu risttnõõmin da vuäitt jieʹlled suu 
teeivõõttmen puõccipõõrtâst. Jeäʹrben 
teʹl ko vuäʹmmooumaž älgg rainnâd, 
paʹppe âlgg iʹlmmted, što tät võl 
ǩiõrggân viikkâd suʹnne pričeeʹsja. 
Mij ceerkvast lij samai vääžnai, što 
jääʹmmem âlddneei ooumaž väldd 
pričeeʹsja. 

Ceerkaveeʹǩǩ
Ceerkaveeʹjj seʹst lie 12 jõnn prääʹznǩed 
da võl Eʹjjpeiʹvv, prääʹznǩin šuurmõs. 
Prääʹznǩid kaaunak ceerkavkaʹlndaarin, 
koid kaaupšet ouddmiârkkân ceerkvin.

Maiddpâʹsslašttâmpeeiʹvest 
Eʹjjpeivva lij Jõnn pââʹss da tõn poodd 
ij õõlǥči poorrâd mieʹlǩǩouddaz 
leʹbe vueʹǯǯ. Kueʹl, leeiʹb da raaʹzzid 
vuäitt poorrâd. Jõs tuʹnne lij vaiggâd 
pââʹzzted, vuäitak põrggâd pââʹzzted 
vuõssmõs, kuälmad da mââimõs neäʹttel 
leʹbe nuʹtt ceälkkum strääšnaineäʹttel.

Vääžnai prääʹzniǩ lie pâi ceerkvi 
eeʹǩǩprääʹzniǩ, da jeeʹres prääʹzniǩ. 
Sääʹmjânnmest pââʹzzteei Treeffan 
prääʹzniǩ 15.12. lij jõnn prääʹzniǩ 
seämmanalla ko pââʹzztem-mäʹtǩǩ 
påʹrǧǧmannu looppâst.

Põrtt 
Kaavâs lij põõrt cisttpääiʹǩest. Põõrtâst 
vuäiʹtte leeʹd määŋg kavvâz še. Papp 
pââʹzzat põõrt priiskteeʹl tõn pââʹzztum 
čaaʹʒʒin. Põõrt priisktummuž vueiʹtet 
tuåimtet määŋg vuâra. Aaut da puõccu 
še vueiʹtet priiskted.

Šõddâmpeeiʹv späʹssebsluuʹžv 
ââʹnet täujja põõrtâst, leâša tõn 
vueiʹtet ââʹnned ceerkvest še. Jeeʹres 
späʹssebsluuʹžvid še vueiʹtet tuåimted 
dååma.

Ton vuäǯǯak paappin uʹcc 
moʹlidvaǩeeʹrj, koʹst vuäitak lookkâd 
moʹlidvaid tueʹlääi da jeäʹǩǩääi.

Pričeeʹsja ooudpeäʹlnn lie 
jijjesnallšem moʹlidva, koid âlgg 
lookkâd oouʹdab jeäʹǩǩää.

Ceerkav
Õõlǥak jieʹlled sluuʹžvest nuʹtt 
mäŋgg vuâra eeʹjjest, ko pâi 
vuäitak. Jeeʹresåʹrnn Sääʹmjânnam 
sieʹbrkååʹddest lie sluuʹžv da tõin 
vuäǯǯak teâđaid Paimen Sanomat 
-lõõstâst. 

Pričeeʹsja väʹlddem lij samai 
vääžnai. Tueʹlää pričeeʹsja ooudpeäʹlnn 
õõlǥak pââʹzzted. Pričeeʹsja lij jieʹlli 
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Kuolema valaisee elämää

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA 

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

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä, 
p. 040 358 3625 (ma–ti ja to–pe klo 9–12), 
keskusrekisteri@ort.fi

Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742

Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744 

Kanttori Juhani Matsi
p. 044 5115 743

Kanttorin sijainen Reijo Kinnunen
p. 044 5115 748

Kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 5115 741

Katedraalin isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 044 5115 745

Matkapappi
p. 040 5103 077 

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin. 

Vuosilomat:
Kirkkoherra Marko Patronen, 
9.–15.3.2020
Pappi Tuukka Rantanen, 
2.–8.3. 2020
Kanttori Juhani Matsi, 
2.–8.3. 2020

Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus ovat 
muuttaneet suhdettamme kuolemaan radikaalisti. 
Kuolemaa ei enää ole ilmauksen lohduttomimmassa 
ja traagisimmassa merkityksessä. Olemme vapautu-
neet synkästä kierteestä. Pimeyttä seuraa valo, kuo-
lemaa elämä. Tästä syystä suuren paaston aikana, 
jolloin valmistaudumme pääsiäiseen, aivan erityises-
ti muistellaan edesmenneitä. 

Kunnioitamme heitä ja rukoilemme heidän puo-
lestaan. He eivät ole pimeydessä ja meistä kaukana, 
vaan kirkkaudessa ja meitä lähellä. Sen mitä me saa-
tamme nyt kokea ja nähdä, he kokevat ja näkevät sen 
meitä kirkkaammin, sillä heitä eivät enää rajoita ajal-
lisen elämän lainalaisuudet.

Mitä kauemmin saamme nauttia elämän lahjasta, sitä selvemmin alkaa vas-
taranta piirtyä horisontissa. Ja sitä tietoisimmiksi meidän on tultava elämän ra-
jallisuudesta. Tietoisuus kuolemasta antaa elämän jokaiselle päivälle merkityk-
sen. Aito elämänilo kumpuaa tämän oivaltamisesta. Kuolema valaisee elämää. 
Älkäämme antako päivänkään lipua ohitsemme ilman kiitollisuutta. 

Kirkkomme vainajienmuistelussa on oleellista esirukous. Se perustuu rak-
kauteen. Rukous ja rakkaus kulkevat aina käsi kädessä. Jos rukoilemme elossa 
olevien puolesta, samalla tavalla rukoilemme kuolonuneen nukkuneiden puo-
lesta. He eivät ole lakanneet olemasta meille. Fyysinen kuolema ei pysty katkai-
semaan rakkauden ja rukouksen sidettä, joka yhdistää meidät toinen toisiimme. 

Pyydämme Jumalaa muistamaan edesmenneitä palvelijoitaan. Tätä tarkoit-
taa, kun anomme heille iankaikkista muistoa. Tämän rukouksen kautta yhdis-
tämme oman rakkautemme Jumalan rakkauteen. 

Siunauksen toivotuksin

Marko Patronen

kirkkoherra
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ke  1.4. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  2.4. klo 17 ehtoopalvelus
la  4.4. klo 10 liturgia, mirhallavoitelu 
 katekumeeneille, yhteinen lounas, 
 virpovitsatalkoot
la  4.4. klo 17 vigilia
su  5.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
ti  7.4. klo 9 aamupalvelus
ke  8.4. klo 9 aamupalvelus
ke  8.4. klo 17 yleinen sairaanvoitelun   
 sakramentti
to  9.4. klo 10 suuren torstain liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto

OULU 

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

su  1.3. klo 10 liturgia
ke  4.3. klo 17 ennen pyhitettyjen
 lahjojen liturgia
to  5.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  7.3. klo 17 vigilia
su  8.3. klo 10 liturgia, p. marttyyri ja 
 tunnustaja Johannes 
 Sonkajanrantalainen
ke  11.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  12.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Tie traditioon -kurssi
la  14.3. klo 17 opetusvigilia, 
 katekumeenikurssi
su  15.3. klo 10 liturgia
ke  18.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  19.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  21.3. klo 17 suuri ehtoopalvelus, 
 yleinen katumuksen sakramentti
su  22.3. klo 10 liturgia
ke  25.3. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 Jumalansynnyttäjän ilmestys
to  26.3. klo klo 17 suuri katumuskanoni
su  29.3. klo 10 liturgia

to  9.4. klo 17 aamupalvelus, 12 
 evankeliumia Kristuksen kärsimyksistä
pe  10.4. klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
pe 10.4. klo 17 aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauksen muisto
la  11.4. klo 9 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia
la  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  11.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus 
su  12.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
su  12.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus
ma 13.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,   
 lasten pääsiäinen

OULUN SEURAKUNTA 

Georgialaisen Rivorera -lauluyhtyeen konserttiin kerääntyi runsaasti väkeä Oulun Tuomiokirkkoon 2.2. 

Kuva: Artturi Hirvonen
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ke  15.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset
la  18.4. klo 17 vigilia
su  19.4. klo 10 liturgia
ke  22.4. klo 17 ehtoopalvelus
to  23.4. klo 17 ehtoopalvelus
la  25.4. klo 17 vigilia
su  26.4. klo 10 liturgia
ke  29.4. klo 17 ehtoopalvelus
ke  6.5. klo 17 ehtoopalvelus
to  7.5. klo 17 ehtoopalvelus
la  9.5. klo 17 vigilia
su 10.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ke  13.5. klo 17 ehtoopalvelus
to  14.5. klo 17 ehtoopalvelus
su  17.5. klo 10 liturgia
ke  20.5. klo 17 vigilia
to  21.5. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 taivaaseen astuminen, helatorstai
su  24.5. klo 10 liturgia
ke  27.5. klo 17 ehtoopalvelus
to  28.5. klo 17 ehtoopalvelus
pe  29.5. klo 17 muistopalvelukset 
 edesmenneitten pappien haudoilla,   
 Intiön hautausmaa, kokoontuminen   
 vanhalla kappelilla klo 16.45
pe  29.5. klo 18 muistopalvelus 
 hautausmaapraasniekka, 
 Oulujoen hautausmaan ortodoksinen  
 osasto
la  30.5. klo 11 ristisaatto katedraalilta 
 Torinrantaan, vedenpyhitys, 
 paluu Rotuaarin kautta
la  30.5. klo 17 vigilia
su  31.5. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen vuodattaminen, 
 temppelijuhla, helluntai, 
 yhteinen lounas
su  31.5. klo 13.30 helluntain suuri 
 ehtoopalvelus, polvirukoukset
ma 1.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä
la  6.6. klo 17 vigilia
su  7.6. klo 8-20 lättähatturistisaatto 
 Oulu-Iisalmi-Oulu

MUHOS

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

su  29.3. klo 10 liturgia
su  29.3. klo 12 ekumeeninen 
 paastolounas, ev.lut. srk-sali
ti  7.4. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la  9.5. klo 10 liturgia, p. Nikolaos, 
 kevätmiikkula

KEMI

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

ti  3.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
ke  4.3. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
la  7.3. klo 10 liturgia
ti  10.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  17.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
ke  18.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
ti  24.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  31.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ke  1.4. klo 17 sairaanvoitelun sakramentti
la  4.4. klo 17 suuri ehtoopalvelus
su  5.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
ti  7.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
to  9.4. klo 17 suuren torstain liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
pe  10.4. klo 9 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä
pe  10.4. klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
la  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  11.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus 
su  12.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
ti  14.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
pe  17.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset
ti  21.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  28.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  5.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ke  6.5. klo 17 ehtoopalvelus
su  10.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ti  12.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  19.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ke  20.5. klo 17 vigilia
 –> helatorstain liturgia Torniossa to 21.5. 
ti  26.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  23.6. klo 17 vigilia 
ke  24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 praasniekka, p. Johannes Kastajan 
 syntymä

TORNIO

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

to  5.3. klo 18 Jeesuksen rukous –palvelus
to  12.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  19.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  26.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus

la  28.3. Ortodoksisuus tutuksi Torniossa  
 -päivä:
 klo 10.00 liturgia ort. kirkossa
 klo 11.30 lounas ev.lut. srk-salissa
 klo 12.30 luento ortodoksisesta 
 uskosta ja kulttuurista ev.lut. srk-salissa
 klo 13.30 kahvit
 klo 13.45 kysy papilta -tunti, avointa   
 keskustelua
 klo 15.00 Katedraalikuoron konsertti   
 ev.lut kirkossa
 Lämpimästi tervetuloa!
la  11.4. klo 9 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia
su  19.4. klo 10 liturgia
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Rukoushetki nuortenillassa. 

Lucia-neito Kemissä.
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OULUN SEURAKUNTA 

RAAHE

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

la  14.3. klo 10 liturgia
ma 6.4. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia
la  25.4. klo 10 liturgia
la  16.5. klo 10 liturgia

to  21.5. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 taivaaseen astuminen, helatorstai

VIHANTI

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

ke  11.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la  21.3. klo 10 liturgia
la  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  11.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus 
su  12.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
to  21.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 motoristikirkko 

TERVOLAN VAREJOKI

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

su  1.3. klo 10 liturgia
pe  10.4. klo 16 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauksen muisto

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
Kirkkotie 1

pe  20.3. klo 16 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
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Teofaniana kirkkoonliittyneet. Tervetuloa kotiin!

Perinteinen puurojuhla, perinteiset leikit. Kirkkoon liittyessä Pyhän Hengen lahjan sinetti voidellaan myös jalkoihin pyhällä mirhavoiteella.
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

VIRPOVITSATALKOOT OULUSSA 
LAUANTAINA 4.4.

Virpovitsatalkoot Lasaruksen 
lauantaina 4.4. klo 10 alkavan 
liturgian ja yhteisen lounaan 
jälkeen klo 12-14. Talkoissa 
valmistetaan virpovitsoja 
palmusunnuntaita varten. 

Virpovitsat siunataan talkoiden 
lopuksi noin klo 14. Vitpovitsat 

voidaan myös tuoda siunattavaksi 
illan vigiliaan klo 18. Seurakunta 

järjestää koristelumateriaalin.

Lisätietoja www.oosrk.fi ja 
Oulun ortodoksinen seurakunta, 

p. 044 5115 741. 

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. 044-5115743, juhani.matsi@ort.fi

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syys- ja kevät-
kaudella keskiviikkoisin klo 16 (12.2., 11.3., 
22.4., 6.5., 26.5.) seurakuntasalissa. Kaikki 
ovat tervetulleita mukaan! Kirkkolaulu-
piirissä lauletaan yksiäänisesti kirkkovei-
suja liturgiasta, pyhiinvaeltajien lauluja ja 
kansanlauluja. Kirkkolaulupiirin vetäjänä 
toimii kanttori Juhani Matsi. Tule mukaan 
kokemaan laulamiasen ilo!
 
LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja las-
tenlauluja, joita veisaamme seurakunnan 
juhlissa ja toisinaan liturgiassa. Tervetuloa 
tähän hauskaan joukkoon! Kanttori Reijon 
puhelinnumero on 0445115748 tai 
reijo.kinnunen@ort.fi

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seura-
kuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo 
9.00–10:30. Aamiainen on maksuton. Läm-
pimästi tervetuloa! 
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi 
seurakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti 
yhteyttä. Lisätiedot: Marja Tervahauta, 
p. 044 214 5302, mtervahauta@live.com

RAAMATTUPIIRI 
on palannut tauolta, vetäjänä toimii lukija 
Johannes Mäntymäki. 
Kokoonnumme keväällä 2020 seuraavasti: 
Perjantaisin klo 18.00 - 20.30, ( 21.2., 13.3., 
27.3., 3.4., 17.4., 8.5.), srk-keskuksen kerho-
huone (Torikatu 74 Oulu) 
Lue lisää Raamattupiirin nettisivulta: 
http://o-krypta.blogspot.fi/

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

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

MERI-LAPIN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, 
p. 050-3556580, 
kerttu.junnonen@gmail.com

OULUN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja, pj. Tuula Jokiranta, 
p. 040 5866326, 
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

Kolmen esi-
paimenen 
praasniekka.
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OULUN SEURAKUNTA 

KUUSAMON TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja: pj. Seppo Pyy, p. 040 8367074 
tai seppo.pyy@kuusamolainen.com

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu seuraavasti:
ke  25.3. klo 17 
 Paula Tuomikoski: 
 Pietarilaispakolaisesta piispaksi
 (arkkipiispa Paavalin elämäkerta osa 1)
ke  13.5. klo 17 
 Seppo Saraspää: Kaulahopeiden taru
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
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  20.2. Paasto – miksi ja miten? 
to  5.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys 
la  14.3. opetusvigilia 
to  19.3. Katumuksen sakramentti 
la  4.4. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon 
 liittyville
Olet lämpimästi tervetullut!
Lisätietoja: isä Tuukka Rantanen, tuukka.
rantanen@ort.fi / p.044 5115 744
 
TIE TRADITIOON -KURSSI
Kaikille avoin ortodoksista uskoa, teolo-
giaa ja traditiota käsittelevä kurssi, jonka 
kautta voi syventää elämäänsä kirkon yh-
teydessä. Kokoonnumme joka toinen 
torstai klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen.
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen, lukija Johan-
nes Mäntymäki ja kanttori Reijo Kinnunen.
to  27.2. suuri katumuskanoni, 
 puhdas viikko 
to  12.3. suuren paaston ehtoopalvelus,   
 aiheena Efraim Syyrialaisen 
 paastorukous 
to  26.3. suuri katumuskanoni
 kokonaisuudessaan 
to  9.4. kaksitoista evankeliumilukua 
 Kristuksen kärsimyksistä 
to  23.4. ehtoopalvelus, aiheena 
 ortodoksiset pääsiäistraditiot ja 
 juhliminen :) XB! 
to  7.5. ehtoopalvelus, aiheena Serbian   
 ortodoksinen kirkko

VIRPOVITSATALKOOT KEMISSÄ 
LAUANTAINA 4.4.

Virpovitsatalkoot Kemissä 
Lasaruksen lauantaina 4.4. klo 

15 alkaen. Seurakunta järjestää 
koristelumateriaalin. Virpovitsat 
voidaan siunata joko talkoiden 

lopussa tai palmusunnuntaina 5.4. 
klo 10 alkavan liturgian yhteydessä.

Lisätietoja www.oosrk.fi, 
p. 044 511 5741. 

 

LASTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA 
MAANANTAINA 13.4. 

Ohjelmassa liturgia klo 10, 
ristisaatto ja yhteinen lounas. 

Tiedustelut: 
Oulun ortodoksinen seurakunta, 

p. 044 5115741.
 

OULUN PYHÄN 
KOLMINAISUUDEN 

KATEDRAALIN TEMPPELIJUHLA 
PE–MA 29.5–1.6.

Perjantai 29.5.
klo 17 muistopalvelukset 
edesmenneitten pappien 

haudoilla (Intiön hautausmaa, 
kokoontuminen vanhalla kappelilla 

klo 16.50)
klo 18 hautausmaapraasniekka 

Oulujoen hautausmaalla

Lauantai 30.5.
klo 11 klo 10 ristisaatto 

katedraalilta Oulun kauppatorin 
rantaan, jossa vedenpyhitys m/s 

Aleksandran kannella
klo 17 vigilia

Sunnuntai 31.5.
klo 10 liturgia, helluntai, 

katedraalin temppelijuhla, 
Yle radio 1

klo 11.30 yhteinen lounas ja 
juhlahetki seurakuntasalissa

klo 13.30 suuri ehtoopalvelus, 
polvirukoukset

Maanantai 1.6.
klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä

 

LUKIJAKERHO
Haluaisitko toimia raamatuntekstien ja 
rukousten lukijana jumalanpalveluksissa? 
Tarjolla opetusta äänenkäyttöön, resitoin-
tiin ja lukijan tehtäviin – ota rohkeasti yh-
teyttä! Opettajana toimivat kanttorit 
uhani Matsi ja Reijo Kinnunen 
puh. 044 5115 748, juhani.matsi@ort.fi

Kanttorit Juhani ja Reijo kouluttavat mielellään 
halukkaita lukijan tehtäviin jumalanpalveluk-
sissa. Ota rohkeasti yhteyttä.
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NUORTEN LAUANTAI-ILLAT
Nuorten illat pidetään lauantaisin ja al-
kavat siis kirkossa vigilialla klo 17. Jos et 
pääse heti siihen mukaan niin tervetuloa 
joukkoomme myöhemmin illalla. Kerho-
huoneelle siirrytään kirkosta n. klo 18:30.
la  14.3. PASSION OF CHRIST, RISTIN ILTA
la  4.4. KLO 10 liturgia, jonka jälkeen 
 VIRPOVITSATALKOOT :)
la  11.4. klo 23.30 PÄÄSIÄISYÖNPALVELUS  
 + ATERIA SRK-SALILLA. XB! BB! 
la  25.4. MEGAZONETUSILTA ;)
la  9.5. SERBIA-ILTA
la  30.5. klo 11 RISTISAATTO TORILLE JA  
 TAKAISIN KIRKOLLE - 
 TERVETULOA MUKAAN!
Joka illalle on oma teemansa josta puhum-
me alkuun, mutta viimeistään klo 19.30 
alkaen jatkamme pelien, yhdessäolon, toi-
sinaan leffojen / muun mukavan tekemi-
sen parissa, pientä purtavaa unohtamatta 

 Illat päättyvät viimeistään klo 23.
Tapaamisiin!

KOULULAISTEN PÄÄSIÄINEN 
OULUSSA KESKIVIIKKONA 15.4. JA 

KEMISSÄ PERJANTAINA 17.4.

Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja yhteinen 
lounas. Tiedustelut: 

Oulun ortodoksinen seurakunta, 
p. 044 5115 741. 

Oulun ortodoksinen seurakunta, 
Torikatu 74, 90120 Oulu. 
Kuoreen merkintä “ohjaaja”.

LASTEN PÄIVÄLEIRI KESÄKUUSSA 2020
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin alakouluikäisille lapsille (7–13v.) 
ma-pe 1.–5.6. seurakuntakeskuksessa (To-
rikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja teh-
dään muuta mukavaa yhdessä sekä osallis-
tutaan lyhyisiin 
rukoushetkiin ja opetustuokioihin.
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja 
kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on 
leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakun-
nan nuoria.  
Leiripäivien aikana osallistujille tarjotaan 
ateria ja välipala. Leirin hinta on seurakun-
nan jäsenille 25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 
oulu@ort.fi / 044 5115 741.

isä Tuukka ja kanttori Reijo 
tuukka.rantanen@ort.fi ,044 5115 744
reijo.kinnunen@ort.fi, 044 5115 748

HALUATKO OHJAAJAKSI LEIREILLE?
Oulun ortodoksinen seurakunta hakee las-
ten (päiväleiri 1.-5.6.) ja nuorten (kripari 5.-
11.7.) leireille ohjaajia. Ohjaajan tulee olla 
vähintään 15-vuotias ja mielellään kristino-
ppileirin käynyt. 
Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinohjaaja-
koulutus tai koulutukseen tulee osallistua 
kevään aikana. Tietoja koulutuksesta saa 
ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seurakun-
nasta. Seurakunta maksaa ensimmäistä 
kertaa kurssille osallistuvien osallistumis-
maksun. Ohjaajat valitaan ensisijaisesti 
Oulun ortodoksisen seurakunnan alueen 
hakijoista. Lisätietoja: oulu@ort.fi / 
044 5115 741.
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.2020 
mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi tai 
osoitteeseen: 

OULU - IISALMI - OULU sunnuntaina 7.6.2020

Lähtö  Asema   hinta
7.58 OULU 30 €
9.11  30 €
9.45 Oulainen 30 €
10.20 Ylivieska 20 €
10.49 Nivala 20 €
11.17 Haapajärvi  10 €
11.50 Pyhäsalmi  10 €
12.22 Kiuruvesi 10 €
 Iisalmi 
Paluu Iisalmesta klo 17.10

Perillä Iisalmessa: 
• Ruokailu Golden Domessa (15€/

henkilö, Lapset 4-12-v. 7,50€/hlö, 
Alle 4-v. 0 €).

• Tutustuminen Iisalmen ortodoksi-
seen kirkkoon.

 

Yhteistyössä: Oulun ja Iisalmen 
ortodoksiset seurakunnat

Vuosi 2020 on ristisaaton teemavuosi Suomen ortodoksisessa 
kirkossa. Ristisaatto on kautta aikojen ollut kirkkomme tapa 
julistaa evankeliumia. Tule mukaan!

Nuorten lauantai-illoissa katsotaan tänäkin keväänä erinomaisia 
elokuvia...

...ja testataan mielenkiintoisia pelejä – kuten Kimbleä Twistin kera.
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Kiitos
Lämpimät kiitokset esipaimen 
Elialle, perheelleni, ystävilleni, 

työtovereilleni, seurakuntalaisille ja 
kaikille teille, jotka muistitte minua 

50-vuotissyntymäpäivänäni 
tammikuussa 2020.

”Minä veisaan Herralle, sillä hän 
teki minulle hyvin ja veisaan 

kiitosta Herran, korkeimman, 
nimelle.” (Ps. 13:6. LXX)

isä Marko Patronen

Metropoliitta Elia vihki 
kirkkoherra Marko Patrosen 
rovastiksi Teofanian juhlali-
turgian yhteydessä 6.1.2020. 
Samalla juhlittiin isä Markon 
50-vuotispäivää.

Isä Marko on toiminut Oulun 
seurakunnan kirkkoherrana 
vuodesta 2011 ja eri tehtä-
vissä hiippakunnassa ja seu-
rakunnassa vuodesta 1994. 
Monia armorikkaita vuosia!
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Metropoliitta Elia piti kirkossa puheen rovasti Markolle ja ruustinna Annelle.

Katedraalikuoron naiset onnitte-
livat isä Markoa sävelin.

Juhlaan saapui väkeä ympäri 
seurakunnan laajaa aluetta, 
muun muassa Kemistä.

Kanttori Juhani Matsi ja pianisti 
Markus Vaara musisoivat rovasti 
Markon 50-vuotisjuhlassa.

Kirkkoherran 
syntymäpäivillä 
karkkibasaarin 
antimet mais-
tuivat pienille 
- ja vähän 
isommillekin...

Kuva: Artturi Hirvonen
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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
(1.2.–31.12.2020) 
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@pp.inet.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.–31.12.2020) 
p. 046 570 6720
karlhew68@gmail.com 

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

Vaasan kirkon isännöitsijän 
paikka on avoinna.

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

Vuosilomat
Pekka Helakallio 2.–23.12.

Kirkkoherran tervehdys

Suuri paasto – alku  
ekologiseen elämänmuutokseen?
Seurakunnassa puhaltavat uudet tuulet. Vuonna 2019 Vaasan seurakunnan jäsenmäärä on 
kasvanut 15 hengellä. Kasvu jatkuu kolmatta vuotta. Tämä kertoo, että hengellisyys ja hen-
gellinen etsintä ei ole Pohjanmaalla loppunut.

Seurakunnan valtuusto valitsi 11.1.2020 avoinna olleisiin määränaikaisin tehtäviin edel-
leen pastori Pekka Helakallion ja kanttoriksi Karl-Henrik Wahlforsin. Oman toimen ohella 
toimiva isä Simo Haavisto on valittu Nurmekseen papin määräaikaiseen toimeen. Kiitän isä 
Simoa seurakunnan puolesta hyvästä yhteistyöstä luottamustehtävissä, jumalanpalveluselä-
mässä sekä kerhotoiminnassa. Me Vaasan seurakunta toivotamme hänelle siunausta ja me-
nestystä alkavassa seurakunnan papin urassa!

Ilmastonmuutoksesta ja saastumisesta on tullut 
maailmanlaajuinen ongelma. Ekologisella kriisillä on 
myös moraalinen ulottuvuus. Nykyaikaa leimaa itsekes-
keisyys ja itsekkyys, mikä johtaa siihen, että kymmeniä 
miljoonia ihmisiä elää puutteessa, nälässä ja kurjuudes-
sa ja ympäristö ja luonto saastuvat ja pilaantuvat yhä 
enemmän ja enemmän, kun taas toiset vaan itsekkäästi 
rikastuvat mistään piittaamatta ja mitä moraalittomim-
pia keinoja kaihtamatta. Yleistynyt itsekeskeisyys johtaa 
myös siihen, että niin monet ihmiset jäävät yhä enem-
män yksinäisiksi ja voimattomiksi henkilöiksi yhteis-
kunnan ja yhteisöjen ulkopuolelle  ilman huomiota, tu-
kea ja myötätuntoa. Lapset, nuoret ja vanhukset kärsivät 
eniten yhä yleistyvästä itsekeskeisyydestä.

Näidenkin ongelmien keskellä Kirkko kutsuu mei-
tä jatkuvasti toisenlaiseen Jumala-keskeiseen elämän-
tyyliin, jossa me pystymme puhdistamaan mieltämme, 
luopumaan itsekkyydestä ja palaamaan liiallisesta kulut-
tamisesta yksinkertaisempaan elämään ja harmoniseen 
suhteeseen Jumalaan, ympäristöön sekä lähimmäisiin.   
Rukous ja jokavuotinen suuri paasto auttavat meitä 
elämään anteliaasti ja myötätuntoisesti ja vastustamaan 
luomakunnalle tehtävää väkivaltaa. 

Toivotan Teille kaikille hedelmällistä paastokevättä sekä Vapahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen valoisaa pääsiäisaikaa!   

Den stora fastan - början 
på en ekologisk livsstilsförändring?
Det blåser nya vindar i församlingen. Under 2019 har medlemsantalet i Vasa församling ökat 
med 15 personer. Det är tredje året i rad som antalet medlemmar ökar. Det här tyder på att 
andligheten och det andliga sökandet alltjämt är levande i Österbotten. 

Församlingsfullmäktige valde 11.1.2020 pastor Pekka Helakallio och kantor Karl-Henrik 
Wahlfors till de lediganslagna tidsbundna anställningarna. Fader Simo Haavisto har blivit 
vald till en tidsbunden prästtjänst i Nurmes ortodoxa församling. Jag tackar fader Simo å för-
samlingens vägnar för ett gott samarbete med förtroendeuppdrag, gudstjänstliv och klubb-
verksamhet. Hela Vasa församling tillönskar honom en välsignad och framgångsrik bana 
som församlingspräst!

Klimatförändringen och föroreningar har blivit globala problem. Den ekologiska krisen 
har också en moralisk dimension. Vår samtid präglas av självupptagenhet och egoism, vilket 
leder till att miljoner människor lever i brist, hunger och misär. Omgivningen och naturen 
förorenas och förstörs, medan en del blir rikare utan att behöva avstå från någonting, och 
utan en tanke på moralen. Den allt mera allmänna själviskheten leder även till att många 
människor blir ensamma, maktlösa och utanför samhället. Hänsyn, stöd och medkänsla har 
blivit en bristvara. Barnen, ungdomarna och de äldre lider mest av detta. 

I allt detta står Kyrkan, och kallar oss oupphörligt till ett annat slag av liv – ett liv där 
Gud står i centrum. Ett sådant liv gör det möjligt för oss att rena våra sinnen, undvika egoism 
och överdriven konsumtion till förmån för ett enklare liv och ett harmoniskt förhållande till 
Gud, miljön och nästan. Bönen och den årliga stora fastan hjälper oss att vara generösa och 
omtänksamma mot andra, och inte våldföra oss på skapelsen. 

Jag önskar er alla en givande och ljus fastetid i vår frälsares Jesu Kristi namn!

Andrei Sõtsov
kirkkoherra / kyrkoherde
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa

la  14.3. klo 17 vigilia
su  15.3. klo 10 liturgia,
 Ristinkumartamisen sunnuntai
la  21.3. klo 17 vigilia, virpovitsatalkoot
 ja lapsille muskari klo 14.30
su  22.3. klo 10 liturgia,
 Johannes Siinailaisen sunnuntai,
 virpovitsatalkoot kirkkokahveilla
ti 24.3. klo 17 vigilia
ke  25.3. klo 10 liturgia, Neitsyt Marian
 ilmestys, Ilosanoman juhla
ke  25.3. klo 16.30 Jeesuksen rukous
 -palvelus
to  26.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen
 suuri katumuskanoni
pe  26.3. klo 16.30 Jeesuksen rukous
 -palvelus
la  27.3. klo 16.30 Jeesuksen rukous
 -palvelus
su  28.3. klo 16.30 Jeesuksen rukous
 -palvelus
pe  3.4. klo 17 Yleinen sairaanvoitelun
 sakramentti
la  4.4. klo 14.30 virpovitsatalkoot
la 4.4. klo 17 vigilia
su  5.4. klo 10 liturgia, Herran ratsastus
 Jerusalemiin eli Palmusunnuntai
Suuri Viikko
ma 6.4. klo 17 siivoustalkoot kirkossa
ke  8.4. klo 17 EPL, hetkipalvelus ja   
 mahdollisuus osallistua katumuksen   
 sakramenttiin klo 16.30 alkaen

to  9.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia,
 ehtoollisen asettamisen muisto
to  9.4. klo 17 suuren perjantain
 aamupalvelus (12 evankeliumin jaksoa
 Kristuksen kärsimyksistä)
pe  10.4. klo 14 suuren perjantain
 ehtoopalvelus, ristiltä alasotto
pe  10.4. klo 17 suuren lauantain
 aamupalvelus ja ristisaatto,
 Kristuksen hautauspalvelus
la  11.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia,
 suuri lauantai
la  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
su  12.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus
 ja liturgia, Kristuksen ylösnousemus
ma 13.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
ke  22.4. klo 16.30 Jeesuksen rukous
 -palvelus
su  26.4. klo 10 liturgia
to  7.5. klo 17 ehtoopalvelus
la 9.5. klo 17 vigilia, klo 15 askartelu- ja
 laulupäivä lapsille seurakuntatalolla
su  10.5. klo 10 liturgia, Samarialaisnaisen
 sunnuntai, äitienpäivä
ke  20.5. klo 17 vigilia
to  21.5. klo 10 liturgia,
 Herran taivaaseen astuminen
21.5.–23.5.
 Vaasan kuorofestivaalien
 kirkkokonsertteja, kts erillinen ilmoitus
to  28.5. klo 17 ehtoopalvelus
su 31.5. klo 10 liturgia, Pyhän
 Kolminaisuuden päivä, Helluntai
su  31.5. klo 13 Helluntain polvirukoukset
to  4.6. klo 17 akatistos pyhälle Johannes  
 Valamolaiselle
to  11.6. klo 17 panihida ja talkoot   
 hautausmaalla

ti 23.6. klo 17 vigilia
ke  24.6. klo 10 liturgia, 
 Herran edelläkävijän 
 Johannes Kastajan syntymä

LAPUA

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

ke  4.3. klo 17 EPL, hetkipalvelus ja   
 mahdollisuus osallistua katumuksen   
 sakramenttiin klo 16.30 alkaen
ke  15.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
su  24.5. klo 10 liturgia, 
 Pyhien isien sunnuntai
su  7.6. klo 10 liturgia, 
 Kaikkien pyhien sunnuntai

KOKKOLA

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

su  1.3. klo 10 liturgia, Ortodoksisuuden   
 sunnuntai (ikonisaatto)
ke  4.3. klo 18 EPL ja ortodoksiapiiri 
 aiheena: Kaste ja mirhavoitelun   
 sakramentti
la  7.3. klo vigilia
su  8.3. klo 10 liturgia, 
 Gregorios Palamaksen sunnuntai  
ke  11.3. klo 18 EPL
la  14.3. klo 18 vigilia
su  15.3. klo 10 liturgia,    
 Ristinkumartamisen sunnuntai 
la  21.3. klo 18 vigilia
su  22.3. klo 10 liturgia, 
 Johannes Siinailaisen sunnuntai
ke  25.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 Neitsyt Marian ilmestys, 
 Ilosanoman juhla 
to  26.3. klo 18 katumuskanoni
la  28.3. klo 18 akatistos ja ehtoopalvelus,  
 Akatistoksen lauantai
su  29.3. klo 10 liturgia, 
 Maria Egyptiläisen sunnuntai
ke  1.4. klo 18 EPL ja ortodoksiapiiri 
 aiheena: Avioliiton sakramentti  
la  4.4. klo 18 vigilia  
su  5.4. klo 10 liturgia, Herran ratsastus   
 Jerusalemiin eli Palmusunnuntai 

P. Nikolaoksen praasniekka Vaasan Nikolaoken kirkossa 6122019. Mukana palvelivat isä Andrei Sot-
sov, isä Ardalion Keskküla, isä Pekka Helakallio ja isä Simo Haavisto.
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ke  8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
to  9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 ehtoollisen asettamisen muisto
pe  10.4. klo 9 suuren perjantain   
 aamupalvelus (12 evankeliumin jaksoa  
 Kristuksen kärsimyksistä)
pe  10.4. klo 15 suuren perjantain   
 ehtoopalvelus, ristiltä alasotto
pe  10.4. klo 18 suuren lauantain   
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauspalvelus
la  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
su  12.4. klo 0.00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia,
 Kristuksen ylösnousemus
ma 13.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
ke  6.5. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri, aiheena:    
 Sairaanvoitelun sakramentti
ke  13.5. klo 17 ehtoopalvelus
su  17.5. klo 10 liturgia, 
 Sokeana syntyneen sunnuntai
ke  20.5. klo 17 vigilia, 
 Herran taivaaseenastuminen
ke  27.5. klo 17 ehtoopalvelus ja
 ortodoksiapiiri, aiheena:    
 Mirhanvoitelun sakramentti
la  30.5. klo 17 vigilia
su  31.5. klo 10 liturgia, Pyhän    
 Kolminaisuuden päivä, Helluntai
ke  10.6. klo 17 ehtoopalvelus ja   
 ortodoksiapiiri, aiheena: 
 Pappeuden sakramentti
su  14.6. klo 10 liturgia
su  21.6. klo 10 liturgia
la  27.6. klo 17 vigilia
su  28.6. klo 10 liturgia

PIETARSAARI

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

pe  6.3. klo 18 EPL 
la  14.3. klo 10 liturgia ja ortodoksiapiiri,  
 vainajien muistelupäivä  
pe  3.4. klo 18 EPL, Lasaruksen lauantai 
la  11.4. klo 15 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 suuri lauantai
pe  8.5. klo 17 ehtoopalvelus ja   
 ortodoksiapiiri, aiheena: Kirkon oppien
 merkitys jokapäiväisessä elämässä
su  10.5. klo 10 liturgia, 
 Samarialaisnaisen sunnuntai,   
 äitienpäivä
ma 1.6. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen päivä

ti 23.6. klo 17 vigilia ja ortodoksiapiiri,   
 aiheena: Sakramentit
ke  24.6. klo 10 liturgia, Pyhä Herran   
 edelläkävijä ja Kastaja Johannes

SEINÄJOKI

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

to  5.3. klo 18 maallikkopalvelus
la  7.3. alkaen klo 11 Nunna Elisabet   
 opettaa Jeesuksen rukouksen   
 palveluksen pitämistä
to  12.3. klo 17 akatistos.    
 Akatistoksen jälkeen ortodoksiapiiri.
 Aiheena: Neitsyt Marian ilmestys,   
 ilosanoman juhla
la  14.3. klo 10 liturgia, vainajien 
 muistelupäivä. Liturgian jälkeen piiri.  
 Aiheena: Pyhä marttyyri ja tunnustaja
 Johannes Sonkajanrantalainen.
to  26.3. klo 18 maallikkopalvelus
ke  1.4. klo 17 EPL, hetkipalvelus ja   
 mahdollisuus osallistua katumuksen   
 sakramenttiin klo 16.30 alkaen.   
 Palveluksen jälkeen ortodoksiapiiri,   
 jonka aiheena on sakramentit ja niiden  
 merkitys hengellisessä elämässä
su  19.4. klo 10 liturgia, 
 apostoli Tuomaan sunnuntai
su  17.5. klo 10 liturgia, 
 Sokeana syntyneen sunnuntai
to  9.4. klo 18 maallikkopalvelus 
to  23.4. klo 18 maallikkopalvelus 
to  7.5. klo 18 maallikkopalvelus
to  28.5. klo 18 maallikkopalvelus
su  21.6. klo 10 liturgia

KAUHAJOKI

EV.LUT KIRKKO
Kyntäjäntie 1

ke  11.3. klo 17 EPL, hetkipalvelus ja   
 mahdollisuus osallistua katumuksen
 sakramenttiin klo 16.30 alkaen
la  18.4. klo 10 liturgia
la  6.6. klo 10 liturgia

NÄRPIÖ

NÄRPES FÖRSAMLINGSHEM
Kyrktåget 2

su  29.3. kl 10 liturgi, 
 Pt. Maria Egyptiläisen sunnuntai

KRISTIINANKAUPUNKI

PYHIEN MIRHANTUOJANAISTEN 
RUKOUSHUONE
Peruksentie 247, Lapväärtti

la  25.4. klo 14 pääsiäismoleben ja -juhla
la  13.6. klo 18 ehtoopalvelus

VETELI

HONKAKAPPELI
Emäntäkouluntie 52, Veteli

la 13.6. klo 10 liturgia

KAUHAVA

ke 17.6. klo 17.00 yleinen panihida, 
 Uusi hautausmaa, Juusolantie 38
ke  17.6. klo 17.30 yleinen panihida, 
 Vanha hautausmaa, Vähäpassintie 190

Seurakunnan työtekijöiden koulutuspäivä 
15.2.2020.

Ekumeenisen rukousviikon palvelusten jälkeen 
kahviteltiin ja laulettiin seurakuntasalilla.

Piispallinen jouluaaton ehtoopalvelus 
2412.2019.
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

LAPPAJÄRVI

EV.LUT KIRKKO
Kärnäntie 11, Lappajärvi

la 6.6. klo 10 liturgia

ÄHTÄRI

Nyyssöläntie 235, Ähtäri

pe  5.6. klo 17 ehtoopalvelus

KATEKUMEENIOPETUS
(Koulukatu 45, Vaasa)
Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, ota 
yhteyttä pappiin ja sovi tapaamisesta. Pa-
pit kertovat lisää ja heidän kauttaan tul-
laan opetukseen. Ortodoksiseen kirkkoon 
liittyville järjestetään katekumeeniope-
tusta Vaasassa, Kokkolassa ja Seinäjoella. 
Opettajana Vaasassa toimii kanttori Nina 
Jolkkonen-Porander, TM. Lisätietoja  
Ninalta, puh. 040 569 8304.

PALAVA PENSAS VAASASSA 
(Koulukatu 45, Vaasa)
Vaasan seurakuntasalissa kokoontuu 
Palava Pensas -ortodoksiapiiri viikosta 9 
alkaen perjantaisin klo 18. Mikäli pyhän 
Nikolaoksen kirkossa on samaan aikaan 
palvelus, Palava pensas kokoontuu palve-
luksen jälkeen. Opintopiirissä keskustel-
laan Raamatusta, kirkon opetuksesta ja 
perinteestä. Piiri on avoin kaikille. Opinto-
piiriä vetää pastori isä Andrei Sotsov, TT. 
Tervetuloa! Lisätietoja puh. 040 076 1718.

JEESUKSEN RUKOUS -PALVELUS 
VAASASSA 
(Nikolainkuja 1)
Jeesuksen rukous -palvelus pidetään 
Vaasassa Pyhän Nikolaoksen kirkossa 
Nikolainkuja 1 ke 25.3., pe 27.3., la 28.3., 
su 29.3. ke 22.4. klo 16.30. Touko- ja ke-
säkuun aikoja ilmoitetaan myöhemmin 
www.vaasa.ort/jumalanpalvelukset. Lisä-
tietoja puh.  044 355 4941. Tervetuloa ru-
koilemaan!

ORTODOKSIAPIIRI KOKKOLASSA 
(Katariinankatu 3, Kokkola)
Kokkolan tsasounassa kokoontuu keski-
viikkoisin ja lauantaisin ortodoksiapiiri. 
Kerhojen teemat ovat:
ke  4.3. klo 18 EPL jälkeen: 
 Kasteen sakramentti
ke  1.4. klo 18 EPL jälkeen: 
 Avioliiton sakramentti

ke  6.5. klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen:  
 Sairaanvoitelun sakramentti
ke  27.5. klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen:  
 Mirhanvoitelu sakramentti
ke  10.6. klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen:  
 Pappeuden sakramentti.

LITURGIAN JÄLKEINEN 
KESKUSTELUPIIRI PIETARSAARESSA 
(suomi, ruotsi)
Helmikuusta alkaen liturgian jälkeen isä Pek-
ka Helakallio ja kanttori Karl-Henrik Wahlfors 
pitävät lyhyen alustuksen, jonka pohjalta 
keskustellaan yhdessä seuraavista aiheista. 
Från och med februari kommer prästen att 
ordna diskussionsträffar runt följande teman:
la  15.2. klo 10 liturgian jälkeen:  
 Ehtoollisen sakramentti ja merkitys
ti  25.2. klo 18 katumuskanonin jälkeen:  
 Katumuksen eli synnintunnustuksen   
 sakramentti
pe  8.5. klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen:  
 Kirkon oppien merkitys 
 jokapäiväisessä elämässä
ti  23.6. klo 17 vigilia ja ortodoksiapiiri,   
 aiheena: Serbian matka.

KIRKKOKUORO VAASASSA
Kirkkokuoro harjoittelee kirkossa torstaisin 
ehtoopalveluksen jälkeen. Lisätietoja kant-
tori Ninalta, puh. 040 569 8304.

LAPSIKUORO JA LASTEN 
LAULULAUANTAIT VAASASSA 
(Koulukatu 45, Vaasa)
Lapsikuoro on tarkoitettu alakouluikäisille 
tytöille ja pojille. Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh. 040 569 8304. Kanttori Nina laulattaa 
lapsia seurakuntatalolla virpovitsatalkoi-
den yhteydessä lauantaina 21.3. klo 14.30 
ja äitienpäivän aattona la 9.5. klo 15, jolloin 
myös askarrellaan. Ilmoittaudu Ninalle.

KIRKKOLAULUN ALKEET VAASASSA
Kirkkolaulun alkeet on tarkoitettu uusille 
laulajille, jotka tarvitsevat vielä harjoitusta 

liturgian ja vigilian veisuissa. Tervetuloa 
mukaan kaikki uudet laulajat! Harjoitukset 
torstaisin klo 15.30–16.45 seurakuntasalil-
la. Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh. 040 569 8304.

ORTODOKSISET KIRKKOLAULUPÄIVÄT 
JOENSUUSSA 15.–17.5.
Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan 
Joensuun kirkkolaulupäiville, ota yhteyttä 
kanttori Ninaan. Lisätietoja: 
https://ort.fi/klp/

VAASAN KUOROFESTIVAALI 
21.–23.5.
Vaasan perinteisen kuorofestivaalin aikana 
järjestetään alla olevat konsertit ortodok-
sisessa kirkossa. Koko ohjelma löytyy inter-
netistä osoitteesta https://www.vaasa.fi/
koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudul-
la/vaasan-kuorofestivaali-xxviii/
to  21.5. 16.00–16.30 
 Naiskuoro Ultima Thule
 16.30–17.00 Kempeleen lukion 
 Kamarikuoro
 17.00 –17.30 Madetojan musiikkilukion  
 tyttökuoro
pe  22.5. 16.00–16.30 Kamarikuoro Aiolos
 16.30–17.00 Oulun Kamarikuoro
la  23.5. 12.00 Akateeminen laulu 
 (tarkista kellonaika tapahtuman 
 nettisivuilta)

KIRKKOLEIPIEN LEIVONTAKURSSI, 
VAASA
Kurssilla opetellaan valmistamaan kirk-
koleipiä palveluksiin. Kurssin tarkoitus on 
antaa valmiudet seurakunnan vapaaeh-
toisille omatoimisesti leipoa kirkkoleivät 
rukoushuoneiden ja kirkon tarpeisiin. Kurs-
si toteutetaan 23.toukokuuta.2020 alkaen 
klo 12. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Aulikki Helakallio p. 0400 899 590 tai 
aulikki.helakallio@outlook.com. Tervetuloa 
mukaan!

Ekumeenisen rukousviikon tapaaminen 
kirkkoherrojen Tuomo Klapurin (Vaasan 
evlut suomalainen srk) ja Nguyen Toan Tri 
Paolon (Tampereen pyhän Ristin roomalais-
katolinen srk) kanssa Vaasassa 23.1.2020.Nadesda ja Jussi Kurjen 45-vuotisen avioliiton 

muistaminen Kokkolassa.
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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!

Filantropia

TUE FILANTROPIAN NAISTYÖTÄ  
ITÄ-AFRIKASSA JA LÄHI-IDÄSSÄ

Tili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 13314
SUUREN PAASTON KERÄYS 24.2.–12.4.2020

Keräyslupa RA/2017/1236, 30.11.2017, on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta 1.1.2018–31.12.2022.  
Kerätyt varat käytetään Filantropian diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa. www.filantropia.fi

Toivossa
vakevat

NINA JOLKKONEN-PORANDER
FM, TM, taidekonservaattori, AmO

TAIDE- JA IKONIKONSERVOINTI
KONSERVOINTIA YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA
nina.jolkkonenporander@gmail.com  •  040 739 2149

Sydämellinen kiitos
KP metropoliitta Arsenille, 

papistolle, laulajille ja kaikille jotka olitte saattamassa 
Untoa haudan lepoon. Kiitos myös adresseista, 

korteista ja kukista.
Kaija Päivinen ja lapset perheineen
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Toivossa väkevätSuuren paaston keräys:
Syyriassa ortodoksinen paikalliskirkko 
jatkaa loputonta työtään sodan runtele-
massa maassa. Damaskoksessa patriar-
kaatin kupeessa on kuntoutuskeskus, 
jossa nuoret naiset rakentavat elämäänsä 
uudestaan. Pienten lasten äidit ovat yksin 
vastuussa perheen toimeentulosta ja tar-
vitsevat koulutuksen rinnalla psykososi-
aalista tukea. 

Ugandan maaseudulla on tyypillistä, 
että nainen on lasten tavoin osa omai-
suutta. Kuinka suuren muutoksen vaatii 

Paastokevään virstanpylväät:

1.3.  Ortodoksisuuden sunnuntai
8.3.  Pyhän Gregorios Palamaksen sunnuntai ja marttyyri ja 

tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen ensimmäinen 
muistopäivä. 

 Liturgian radiointi Oulusta (Yle Radio 1 klo 11)
15.3.  Ristinkumartamisen sunnuntai
22.3.  Pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntai. Liturgian 

radiointi Joensuusta (Yle Radio 1 klo 11)
25.3.  Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian ilmestys
26.3.  Akatistoksen lauantai

perheessä ja kyläyhteisössä se, että naisen 
ihmisarvo tunnustetaan ja sitä kunnioite-
taan myös käytännössä? Yhteisökeskuste-
lut miesten, naisten, kulttuuristen ja 
uskonnollisten johtajien sekä viranomais-
ten kanssa tähtäävät siihen, että tytöt ja 
naiset ovat samanarvoisia poikien ja 
miesten rinnalla. 

Suuren paaston keräyksellä tuetaan 
Filantropian naistyötä Itä-Afrikassa ja 
Lähi-idässä. Syyrian ja Ugandan naisten 
samoin kuin heidän kanssaan muutosta 

tekevien on oltava toivossa väkevät. 
Olkaamme mekin! 

Suuren paaston keräys 

”Toivossa väkevät”  24.2.–12.4.2020. 

Keräystili: Fi53 5480 0520 0233 08 

Viite: 13314 

Keräyslupa RA/2017/1236, 30.11.2017, on 

voimassa koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta 

1.1.2018–31.12.2022.

29.3.  Pyhittäjä Maria Egyptiläisen sunnuntai
4.4.  Lasaruksen lauantai, illan vigiliassa virpovitsojen siunaus
5.4.  Palmusunnuntai. Liturgian radiointi Lappeenrannasta 

(Yle Radio 1 klo 11)
6.–11.4.  
 Suuri viikko
12.4.  Herran pääsiäinen, Kristuksen ylösnousemus. 
 Pääsiäisyön jumalanpalvelus televisioidaan ja radioidaan 

Helsingistä Uspenskin katedraalista 
 (Yle Radio 1 ja TV 1 la 11.4. klo 23.55)


