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”Minä olen 
maailman valo” 

Heinäkuussa Ekumeenisen patriarkaatin pastoraa-
lisen terveydenhuollon pohdinnassa (18.7.) ky-
syttiin ”miksi”. Niin mekin usein kysymme, jos 
totutuissa olosuhteissa tapahtuu äkillinen muutos 

ikävään. Saatamme kysyä, miksi Jumala antaa tämän kaiken ta-
pahtua? Voimme tällöin pohtia, onko kyse jostain tietystä syn-
nistä, jonka vuoksi on tapahtunut odottamaton muutos ja elä-
määmme koetellaan. Syntymästään asti sokeana olleen miehen 
kohdatessa Jeesuksen opetuslapset kysyivät Herralta, kenen te-
kemän synnin seurauksena kyseinen mies oli syntynyt sokeana 
- miehen vai tämän vanhempien? Jeesuksen tyhjentävä vastaus 
ei katsonut menneeseen, eikä Hän yrittänytkään tarjota mitään 
tyhjentävää selitystä asioille, vaan katsoi tulevaan. Jeesus sanoi: 
”niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt, 
kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni 
meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työ-
tä. Niin kauan kuin minä olen maailmassa, minä olen maailman 
valo.” (Joh. 9:3-5) Tämän sanottuaan Kristus paransi miehen, joka 
peseydyttyään näki jälleen.

Vuosi 2020 jää historiaan pandemian vuotena. Viime kuu-
kaudet ovat olleet meille kaikille raskaita. Olemme joutuneet 
toimittamaan jumalanpalveluksia lähinnä suljettujen ovien ta-
kana. Vaikka kuluneen kesän aikana yhteiskunta onkin asteittain 
avautunut ja elokuusta lähtien saimme hiljalleen palata takaisin 
kirkkoihin, on tärkeä muistaa, ettei meitä piinaava kulkutauti ole 
suinkaan vielä nujerrettu. Virus elää yhä keskuudessamme ja tart-
tuu edelleen ihmisestä toiseen. Tästä syystä varovaisuutta on yhä 
noudatettava.  

Vaikka koronavirus on levinnyt varsin aggressiivisesti, on kui-
tenkin hyvä huomata, että se on osa Jumalan luomaa maailmaa. 
Aivan kuten kaikki muutkin virukset, bakteerit tai taudit, joista 
moni saattaa pahimmillaan olla kuolettava. Voidaan myös pohtia, 
oliko koronaviruksen ”tarpeellista” levitä ihmisten keskuuteen, 

tarttuihan se alun perin eläimestä ihmiseen? Tämä on kuitenkin 
oma kysymyksensä. Elämme langenneessa maailmassa synnin 
alaisina, mutta koronavirus ei ole suoraan synnin seurausta. Vaik-
ka korona-sana viruksen nimessä tarkoittaa aurinkoa, vain yksi 
on todellinen valontuoja – se on Kristus meidän parantajamme. 
Kristus on maailman valo, kuten Hän itse julisti parantaessaan so-
kean miehen. Hän on lähellä meitä sairauden päivinä ja Hän itse 
käy sairaiden luon. Kiitosakatistoksessa sanotaan ”Sinun rauhasi 
valaisee sielun raskaiden murheiden aikana ja Sinä lähetät odot-
tamatta avun. Sinä lohdutat. Sinä olet Rakkaus, joka koettelee ja 
pelastaa. Sinulle laulamme veisua: Halleluja!” (8. kontakki)

 Maaliskuun puolivälistä lähtien on Suomen ortodoksisessa 
kirkossa jaettu Herran pyhä ehtoollinen kertakäyttöisillä ja pol-
tettavilla puukuitulusikoilla. Tämä on pastoraalinen poikkeus-
järjestely, jonka tarkoituksena suojella kirkkokansaa ja papistoa 
koronavirustartunnalta. On kuitenkin tärkeä korostaa, ettei pyhä 
ehtoollinen itsessään voi olla siihen uskovalle kristitylle haitak-
si, saatikka vaaraksi. Kristuksen pyhä ruumis ja veri ovat syntien 
anteeksiantamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Uskomme ettei-
vät taudit leviä Herran pyhän ehtoollisen kautta, mutta sen jaka-
misessa käytettävät välineet saattavat sen tehdä. Siksi jatkamme 
käytäntöä ainakin toistaiseksi. Jumala ravitsee meitä pyhillä lah-
joillaan ja voimme luottavaisin mielin tulla palveluksiin. Vaikeina 
aikoina tämä on erityisen tärkeää pitäen samalla mielessä Pyhän 
Johannes Damaskolaisen sanat siitä, kuinka Jumala ”kulkee kai-
ken läpi sekoittumatta, ja antaa kaikille voimastaan jokaisen tai-
don ja vastaanottokyvyn mukaan”.

Voimia syksyyn! 

 
Metropoliitta Elia

metropoliitta.elia@ort.fi
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omana aikanamme yleisesti tunnustetaan, että luonnonympäristö 
on uhattuna tavalla, joka on ennennäkemätön ihmiskunnan his-
toriassa. Tämän uhan laajuus tulee ilmi siinä, että kyseenalaiseksi 
ei aseteta enää niinkään elämämme laatua, vaan itse elämän säi-
lyminen planeetallamme. Ensimmäistä kertaa historiassa ihmi-
sellä on kyky tuhota elämän edellytykset maapallolla. Ydinaseet 
ovat symboleita ihmisen Prometheuksen kaltaisesta titanismista; 
ne ovat konkreettinen ilmaisu nykyisen ”ihmisjumalan” omasta 
kaikkivoipaisuuskompleksista. 

Kun ihminen käyttää tieteen ja teknologian hänelle suomaa 
voimaa, paljastuu samalla ihmisen vapauden kaksijakoisuus. 
Tiede palvelee elämää; se saa aikaan edistystä, se auttaa sellaisten 
tautien ja sairauksien hoidossa, joita ennen olisi pidetty ”kohta-
lokkaina”; tiede luo uusia myönteisiä näkymiä tulevaisuuteen. 
Kuitenkin samalla tiede valjastaa ihmisen sellaisilla voimilla, joita 
voidaan käyttää väärin tuhoisin seurauksin. Edessämme avautuu 
luonnollisen ympäristömme tuho, biologisen monimuotoisuuden 
sekä kasvi- ja eläinkunnan tuho, merien ja ilmakehän saastumi-
nen, ilmastotasapainon etenevä järkkyminen – monien elämän 
ehtojen kohdalla luonnolliset rajat ja mittasuhteet ylitetään. 
Pyhän ja Suuren kirkolliskokouksen (Kreeta 2016) päätöksissä 
oikeutetusti ja osuvasti todettiin, että ”tieteellinen tieto ei liikuta 
ihmisen moraalista tahtoa, ihmisen, joka tuntee vaarat mutta silti 
jatkaa toimintaansa aivan kuin ei niistä tietäisi.” (Ensyklika §11)

On ilmeistä, että vastuu yhteisestä hyvästä ja ympäristön 
eheydestä kuuluu jokaiselle maapallon asukkaalle. Nykyisen 
ihmiskunnan kategorinen imperatiivi on elää ympäristöä tuhoa-
matta. Vaikka henkilökohtaisella tasolla ja monien yhteisöjen, 
ryhmien ja järjestöjen kohdalla kannetaankin suurta ekologista 
vastuuta ja osoitetaan herkkyyttä ympäristön vaatimuksille, val-
tiot ja taloudelliset toimijat eivät kykene omaksumaan oikeita 
ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi (geopoliittisten pyrkimys-
ten ja ”markkinoiden omaehtoisuuden” nimissä). Sen sijaan ne 
ylläpitävät illuusiota, jossa kuvitellaan ”globaalin ekologisen 
tuhon” olevan osa ympäristöliikkeen ideologista rakennelmaa ja 
että luonnolla on kyky uudistaa itsensä. Kuitenkin ratkaiseva 
kysymys on: miten kauan luonto kestää loputtomia hedelmättö-
miä keskusteluja ja neuvonpitoja tai ratkaisevien ympäristöä suo-
jelevien päätösten siirtämistä tulevaisuuteen?

Nykyisen Covid-19 koronaviruksen aiheuttaman kansainvä-
lisen pandemian mukanaan tuomat pakolliset liikkumisrajoituk-
set, tehtaiden sulkemiset ja teollisen toiminnan ja tuotannon 
kutistuminen on saanut aikaan havaittavan saasteiden ja ympä-
ristökuorman pienentymisen, mikä todistaa nykyisen ekologisen 
kriisin olevan peräisin ihmisen toiminnasta. On tullut jälleen 
ilmeiseksi, että teollisuus, nykyinen autoiluun ja lentomatkusta-
miseen perustuva liikkuminen sekä taloudellisten arvojen ensisi-
jaisuus vaikuttavat haitallisesti ympäristön tasapainoon ja että 
muutos kohti ekologista taloutta on yhä välttämättömämpi. 
Mitään pysyvää edistystä ei voi perustaa luonnollisen ympäristön 

tuhoamiselle. On täysin mahdotonta ajatella, että tekisimme 
taloudellisia päätöksiä ilman ympäristövaikutusten ottamista 
huomioon. Talouskasvu ei voi pysyä painajaisena ekologialle. 
Olemme vakuuttuneita, että on olemassa toisenlaisen talousmal-
lin ja talouskehityksen mahdollisuus, joka ei perustuu ekonomis-
miin tai voiton maksimointiin. Ihmiskunnan tulevaisuus ei kuulu 
homo economicukselle. 

Ekumeeninen patriarkaatti, joka on viime vuosikymmeninä 
ollut ympäristönsuojelun etulinjassa, tulee jatkamaan ympäristö-
ohjelmiaan, ekologisten konferenssien järjestämistä, uskovais-
tensa ja erityisesti nuortensa kannustamista toimintaan, ympäris-
tönsuojelun ottamista uskontojenvälisen keskustelun 
peruskysymykseksi sekä uskontojen yhteishankkeiden perustaksi 
ja yhteistyötään ympäristöjärjestöjen ja -liikkeiden kanssa. On 
selvää, että ympäristönsuojelussa yhteistyö luo lisää keskustelun 
ja yhteistoiminnan mahdollisuuksia.

Toistamme, että ekumeenisen patriarkaatin ympäristötyö on 
osa sen kirkollista itseymmärrystä, ei vain yksittäinen vastaus 
uuteen ilmiöön. Itse Kirkon elämä on käytännön ekologiaa. Kir-
kon sakramentit, jumalanpalveluselämä, askeettinen ja yhteisö-
elämä, uskovaisten arkielämä – kaikki ilmaisevat ja synnyttävät 
syvää kunnioitusta luomakuntaa kohtaan. Nykyinen ympäristö-
kriisi ei luonut ortodoksisuuden ympäristötietoisuutta, vaan toi 
sen esiin. Ympäristömme suojelemiseksi käytävä kamppailu on 
uskomme keskeinen ulottuvuus. Ympäristön kunnioittaminen on 
Jumalan nimen doksologiaa siinä missä ympäristön tuhoaminen 
merkitsee rikkomista Luojaa vastaan, jotain mikä on täysin 
yhteensopimatonta kristillisen teologian perusteiden kanssa. 

Mitä kunnioitettavimmat veljet ja rakkaat lapset,
Ortodoksisen perinteen ympäristöystävälliset arvot, isien 

kallisarvoinen perinne, muodostaa suojavallin sitä kulttuuria 
vastaan, jonka aksiomaattisena perustana on ihmisen hallitseva 
suhde luontoon. Usko Kristukseen inspiroi ja vahvistaa inhimil-
listä toimintaa jopa valtavien haasteiden edessä. Uskon näkökul-
masta meillä on mahdollisuus löytää ja arvioida ei yksin oman 
nykykulttuurimme ongelmakohtia, vaan myös sen myönteisiä 
mahdollisuuksia ja näkymiä. Kutsumme ortodoksisia nuoria 
miehiä ja naisia ymmärtämään sen merkityksen, joka uskollisina 
kristittyinä ja nykyajan ihmisinä elämisellä on. Usko ihmisen 
ikuiseen kohtaloon vahvistaa todistustamme maailmassa.

Tässä hengessä toivotamme Fanarista kaikille teille suotuisaa 
ja mitä siunatuinta uutta kirkkovuotta. Olkoon se hedelmällinen 
kristuksenkaltaisissa teoissa koko luomakunnan hyödyksi sekä 
viisaan kaiken Luojan kunniaksi. Pyydämme teille, kaikkeinpy-
himmän Jumalansynnyttäjän esirukousten kautta, ihmeiden 
Jumalan armoa ja laupeutta.

1.9.2020
+ Konstantinopolin Bartolomeos

Kiihkeä esirukoilijanne Herran edessä

Ekumeenisen patriarkka Bartholomeoksen paimenkirje 
uuden kirkkovuoden alkaessa 1.9.2020

Rakkaat esipaimenet, veljet ja rakkaat lapset Herrassa,
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Uusia näkökulmia ortodoksiseen 
sosiaaliajatteluun

Ortodoksinen kirkko on kattavasti muo-
toillut modernina aikana omana sosiaali-
eetostaan vain muutaman kerran. Eräs 
päänavaus oli Moskovan patriarkaatin 
vuonna 2000 julkaisema dokumentti, 
jossa käytiin läpi muutamia peruslähtö-
kohtia kirkon ja valtion suhteesta sekä 
myös kirkon moraaliopetuksesta. Tänä 
syksynä suomeksikin ilmestyvä ”For the 
Life of the World” (”Maailman elämän 
edestä”) on Ekumeenisen patriarkaatin 
aloitteesta syntynyt asiakirja, jonka työs-
tämiseen on osallistunut niin akateemista 
väkeä kuin paikalliskirkkojen edustajia-
kin. Asiakirjan tähtäimessä on luodata 
oman aikamme ongelmia ortodoksisesta 
perinteestä ammentaen. 

Asiakirjan eräs toistuva teema, jonka 
selvittelyllä asiakirja myös alkaa, on koros-
taa Jumalan kuvaa ihmisessä. Tämä tekee 
ihmisestä persoonan pelkän yksilön sijaan. 
Persoonallinen elämä on yhteyttä persoo-
nalliseen Jumalaan, ja tämä määrittää taus-
tavirtana dokumentin monia yksittäisiä 
asiakokonaisuuksia. Jumalan kuva ihmi-
sessä on ihmisen ainutlaatuisen arvokkuu-
den merkki, mutta samalla hänen perusta-
vimman vastuunsa sinetti. Tällä on 
merkitystä ihmisen yhteiskuntavastuun ja 
oikeudenmukaisen toiminnan kannalta, 
mutta aivan erityisesti ihmisen vastuuta 
korostetaan suhteessa luomakuntaan. Tämä 
ekoteologinen näkökulma ihmisestä luo-
makunnan pappina on linjassa ekumeeni-
sen patriarkan oman, pitkäkantoisen ympä-
ristöstä huolehtimisen teologian kanssa. 

Siirryttäessä erityiskysymyksiin, kuten 
avioliittoon tai avioeroon, aborttiin ja 
hedelmöityshoitoihin, dokumentissa noja-
taan juuri mainittuun luovuttamattomaan 
ihmisarvoon ja jokaisen elämän pyhyy-
teen. Moderneja ilmiöitä kohdataan 
modernimmalla ja älyllisesti tyydyttäväm-

Patriarkka Bartolomeoksen asettama työryhmä sai keväällä 2020 päätökseen ”Maailman elämän edestä” – dokumentin, 
jossa päivitettiin ortodoksisia näkemyksiä yhteiskunnallisiin ongelmiin ja sosiaalieettisiin kysymyksiin.

mällä tavalla: esimerkiksi avioerojen tapa-
uksessa ilmiöitä ei kielletä, vaan raikkaasti 
kehotetaan lähestymään avioeron koke-
neita askeettisella ja hoivaavalla tavalla. 

Erityisen yhteiskunnallisen teränsä 
asiakirja paljastaa käsiteltäessä rakenteel-
lista ja konkreettista köyhyyttä. Kristuksen 
esimerkki näyttäytyy tässä kohden ehdot-
tomana: epätasa-arvoisten taloudellisten 
olosuhteiden ylläpitäminen tai niiden huo-
miotta jättäminen rinnastuu suoraan 
Jumalalle vastakkaiseen toimintaan. Kri-
tiikki pidäkkeetöntä globaalia kapitalismia 
kohtaan tulee ilmi sekä aineellisena että 
hengellisenä sairautena. Piristävää tässä 
kohden onkin, että Kristuksen opetuksia 
tulkitaan kirjaimellisempaan sävyyn ja 
rakkauteen ja anteliaisuuteen velvoittavia 
käskyjä ei hengellistetä pois. Köyhät ovat 
konkreettisesti keskellämme ja heidän 
kauttaan myös Kristus. Kristuksessa uudis-
tettu ihmisyys on kutsuttu myös uudista-
maan maailmaa, ei vain kritisoimaan sitä 
tai pysymään siitä ”puhtaana”. 

Modernit ihmisoikeudet ja niiden 
muotoilut nousevat kristillisestä perin-
teestä ja historiasta. Aikanaan radikaali 
ajatus jokaisen ihmisen ainutlaatuisesta 
arvokkuudesta Jumalan kuvana on saanut 
sotienjälkeisenä ”maallisen” muotoilun 
yleisissä ihmisoikeusperiaatteissa. Työ-
ryhmä toteaakin, että sinällään ihmisoi-
keusjulistukset eivät ole teologisesti riittä-
viä tai kattavia avaamaan kaikkea mitä 
ihmisen ja Jumalan elämään kuuluu, 
mutta ne ovat kannatettavia ja linjassa 
ortodoksisen ihmiskuvan kanssa. Ihmis-
oikeuksien kannattaminen ei siis ole 
samaistettavissa maallistumisen kannatta-
miseen tai kirkon ihmiskuvan murenta-
miseen, vaan uskon kaikupintaa voi hyvin 
etsiä nykypäivän ilmiöistä kirkon perin-
teen tukemana. Lisäksi historiasta on 

opittava: kirkon on tunnistettava ja tun-
nustettava oma historiansa, johon kuuluu 
myös varjopuolensa esimerkiksi antisemi-
tismin tai nationalismin muodoissa. 

Sama laajempien näköalojen tavoittelu 
näkyy dokumentin käsitellessä uskon suh-
detta tieteelliseen tietoon. Erityisesti huomi-
ota saavat lääketieteen ja psykologian kehi-
tyksen tarjoamat rikkaammat näkökulmat 
inhimilliseen todellisuuteen. Itsemurhan 
tapaisten vaikeiden moraalikysymysten 
äärellä perätään nöyryyttä ja tiettyä jaloa 
hiljaisuutta, vaikkakin minkä tahansa elämän 
päättäminen on traagista ja kirkon yhteisen 
surun aihe. Erityisesti teknologian suhteen 
on myös käytettävä tiettyä hienovaraista ja 
tilannetajuista askeesia: on selvää, että emme 
yksin muokkaa teknologian kautta maail-
maa, vaan teknologia muokkaa myös meitä. 
Teknologia itsessään ei tunne askeesia: ihmi-
sen tehtävänä on kirkastaa maailmaa ja osal-
listua luomakunnan pyhyyteen sekä käyttä-
mällä teknologiaa ja luonnonvaroja viisasti 
– joskus myös tästä käytöstä pidättyen.

Asiakirja toteaa itsekin olevansa vasta 
avauspuheenvuoro laajemmalle keskuste-
lulle. Kaikenkattavuuteen onkin turha 
edes pyrkiä: uskon elämä pakenee katego-
risointia ja siitä on mahdotonta tehdä 
väkivallatta koherenttia moraalisysteemiä. 

Ari Koponen

Maailman elämän edestä -asiakirja julkaistiin 
kirkkomme www-sivuilla suomeksi (ort.fi)  
uuden kirkkovuoden ensimmäisenä päi-
vänä 1.9.2020. Tekstin on kääntänyt TT Ari 
Koponen. Asiakirjasta käytävää keskustelua 
pohjustetaan kirkon sivuilla syys-lokakuussa 
julkaistavilla kommenttipuheenvuoroilla. 
Tekstiä ovat lupautuneet kommentoimaan 
mm. pappismunkki, professori Serafim Sep-
pälä, isä Tuomas Kallonen, isä Teemu Toivo-
nen, isä Heikki Huttunen, toiminnanjohtaja 
Riina Nguyen ja tutkija Talvikki Ahonen.
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Koronaepidemian seurauksena tehdyt 
toimenpiteet ovat vaikuttaneet seurakun-
tien toimintaan siinä missä muuhunkin 
yhteiskuntaan. Avoimet palvelukset vaih-
tuivat striimattuihin palveluksiin, jotka 
ovat saaneet paljon seuraajia myös niiden 
joukosta, jotka eivät ole aiemmin syystä 
tai toisesta ottaneet osaa kirkon palveluk-
siin. Kirkon olemus on kuitenkin pohjim-
miltaan yhteisöllinen. Vaikka kirkko 
rukouksen yhteisönä säilyy etäyhteyksis-
säkin, on poikkeusaika aiheuttanut koke-
muksia erillisyydestä ja yksinäisyydestä. 
Samalla epidemia itsessään on aiheuttanut 
huolta ja pelkoa omasta ja läheisten sel-
viytymisestä.

Noin joka viides kyselyyn vastan-
neista kertoi, että poikkeusolojen aikana 
heidän rukouselämänsä on vähentynyt. 
Sitä vastoin joka neljäs vastaajista kertoi 
rukouselämänsä lisääntyneen – kun 
yhteinen rukous jumalanpalveluksissa ei 
ole ollut mahdollista, moni on syventynyt 
henkilökohtaiseen rukouselämäänsä 
aiempaa enemmän. Vastaajat kertoivat 
esimerkiksi siitä, kuinka Raamatun ja 
hengellisen kirjallisuuden lukemiseen on 
vihdoin ollut aikaa, ja kuinka kotialtta-
rista on tullut aiempaa tärkeämpi asia. 
Myös oman kirkkosuhteen pohtimiseen 
on jäänyt aikaa.

Noin kolmasosa vastaajista kertoi, 
että koronaepidemialla ei ole ollut merkit-
tävää vaikutusta heidän rukouselämänsä 
määrään tai säännöllisyyteen. Vaikka 
poikkeusolot estivät yhteisten palvelusten 

toimittamisen, moni kertoi uudenlaisesta 
tavastaan hyödyntää kirkon striimattuja 
palveluksia. Osa oli ryhtynyt toimitta-
maan pienellä joukolla maallikkopalve-
luksia. Useampi kertoi myös perheen 
yhteisten rukoushetkien lisääntyneen. 
Esirukouksissa muistettiin erityisesti 
koronaan sairastuneita, kuolleita ja hei-
dän läheisiään, sekä esivaltaa ja tervey-
denhuollon henkilökuntaa. Usea mainitsi 
myös huolen maailmasta ja seurakunta-
perheestä sekä huolen siitä, palaavatko 
ihmiset kirkkoihin poikkeusolojen pää-
tyttyäkään.

Monen epidemian myötä muuttunut 
elämäntilanne heijastui kokemuksiin ja 
hengelliseen aktiivisuuteen. Lomaute-
tuiksi joutuneet saattoivat osallistua strii-
mattuihin palveluksiin enemmän kuin 
palveluksiin normaalioloissa. Sen sijaan 
esimerkiksi etätöissä olleet ja samaan 
aikaan kotona lapsia hoitaneet kertoivat, 
että jumalanpalveluselämä kuihtui poik-
keusolojen aiheuttamien aikatauluongel-
mien vuoksi. 

Vaikka moni koki, että striimatut pal-
velukset eivät vastaa oikeaa läsnäoloa kir-
kossa, striimatuista palveluksista oli pal-
jon myös positiivisia kokemuksia. 
Vastaajat kertoivat, että saattoivat esimer-
kiksi osallistua sellaisiin striimattuihin 
palveluksiin, joihin osallistuminen heidän 
seurakunnassaan ei olisi mahdollista nor-
maalioloissa (mm. aamupalvelukset). 
Kotona palveluksiin osallistuttaessa sellai-
setkin seurakunnan jäsenet, jotka eivät 

kuulu kuoroon ja jotka kokivat, etteivät 
saa laulaa palveluksissa, pystyivät laula-
maan striimatuissa palveluksissa. Se, että 
palvelusten seuraaminen ei ole ollut strii-
mausten myötä aikaan ja paikkaan sidot-
tua, on myös ollut monelle merkittävää. 
Suuri osa vastaajista kertoi, että he ovat 
osallistuneet eri paikkakuntien striimat-
tuihin palveluksiin.

Aika näyttää, onko koronaepidemialla 
pitkäkestoisempia tai pysyviä vaikutuksia 
kirkkomme elämään. Moni kyselyyn vas-
tanneista toivoi striimattuja palveluksia 
jatkossakin normaalien jumalanpalvelus-
ten rinnalle. Parhaimmillaan erilaiset 
striimatut palvelukset voivat rikastuttaa 
seurakuntalaisten jumalanpalveluselämää, 
jos omassa kotiseurakunnassa ei esimer-
kiksi toimiteta kaikenlaisia palveluksia. 
Striimatut palvelukset myös mahdollista-
vat palvelusten seuraamisen itselle sopi-
vaan aikaan, jos arjen aikataulut eivät 
mahdollista fyysiseen jumalanpalveluk-
seen osallistumista tiettynä hetkenä. 
Lisäksi striimattuun palvelukseen osallis-
tuminen voi madaltaa palveluksen seu-
raamista niille, jotka vasta tunnustelevat 
ortodoksisen kirkon elämää ja ovat kiin-
nostuneita tutustumaan siihen paremmin.

Kenties poikkeusaika kirkastaa myös 
kokemusta siitä, kuinka tärkeä ja keskei-
nen asia yhteinen, jaettu jumalanpalvelu-
selämä on. Vastauksista välittynyt kaipaus 
seurakunnan yhteyteen on viesti siitä. 

Talvikki Ahonen

Koronaepidemia muutti  
rukous- ja jumalanpalveluselämää
Keräsimme Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla kesän alkupuolella ky-
selylomakkeella tietoa Suomen ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämään 
osallistuvilta heidän kokemuksistaan koronaepidemian vaikutuksista hengelli-
seen elämään. Vastausten määrä, yhteensä 330 kappaletta, yllätti meidät tutkijat 
positiivisesti. Kiitämme lämpimästi jokaista kyselyyn vastannutta.
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Sairauden siunaus
Vuosi 2020 jää kaikkien mieliin varmasti koronavirusvuotena. Päähuo-
miomme menee siihen, miten voisimme suojella itseämme ja lähim-
mäisiämme virustartunnalta. Tämä on johtanut paitsi valtion, myös 
kirkon koronaviruksen vastaisiin toimiin, joiden tehokkuutta, järke-
vyyttä ja hyödyllisyyttä voimme lopullisesti arvioida vasta epidemian 
laannuttua – sitten joskus.

Sen sijaan vähemmälle huomiolle julkisessa keskustelussa on jää-
nyt suhtautuminen itse sairastumiseen, sillä kaikista suojatoimistakin 
huolimatta jotkut ihmiset joutuvat koronapotilaiksi. Emme välttyneet 
virukselta edes suhteellisen eristetyllä Pyhällä Vuorella, vaan jouduin 
itsekin muutaman muun luostarimme isän kanssa pariksi viikoksi sai-
raalaan Thessalonikiin koronaviruksen aiheuttaman taudin takia.

Sulkeutuneena tuohon yhteen huoneeseen ehdin lukea paljon ja 
mietiskellä kaiken tämän merkitystä. Sattumalta – tai oikeammin Ju-
malan kaitselmuksesta – laukussani oli Athosvuoren Simonopetran 
luostarin edellisen igumenin, arkkimandriitta Emilianoksen kirja sai-
rauden ja kuoleman kohtaamisesta ortodoksisessa perinteessä. Oma 
kärsimättömyyteni yhtäkkiä lakkasikin, kun luin seuraavat sanat:

”Siitä, miten nukkuu sairasvuoteessa, näkee helposti, millainen 
ihminen on. Sairaudessa näkyy meidän uskomme ja rakkautemme Ju-
malaa kohtaan, kärsivällisyytemme, nöyryytemme ja vakuuttuneisuu-
temme siitä, että kuljemme kohti taivasta. Tai sitten siitä ilmenee, että 
olemme epäuskoisia, meidän sielumme on karkea emmekä ymmärrä, 
että kuljemme kohti taivasta.”

Niin, Athosvuorella ajattelemme, että sairaus tarkoittaa aina mah-
dollisuutta. Jokainen sairastuminen on Jumalan vierailu luonamme, 
rohkaisua katumukseen ja muistutusta omasta rajallisuudestamme. 
Pyhittäjä Porfyrios Kausokalivialainen varoitti rukoilemasta itselleen 
parannusta sairauksista. Sen sijaan meidän tulisi rukoilla vain sitä, että 
meistä tulisi hyviä ihmisiä. Toisinaan tämä sielun koulinta vaatii sai-
rautta, eikä meille siksi ole hyväksi se, että välttyisimme sairaudelta tai 
se otettaisiin meiltä pois. Toisaalta Jumala ei anna ihmiselle koskaan 
liikaa koettelemuksia, vaan Hän ottaa sairauden kyllä pois sitten, kun 
sen parhaaksi näkee. 

Loppujen lopuksi sairauksien taustalla on pelko omasta kuolemas-
ta. Jos ihminen kuitenkin rakastaa Kristusta, ei hän pelkää kuolemaan-
sa: kyseessä on tällöin vain lyhyt siirtymä elämästä tämänpuoleisessa 
elämään tuonpuoleisessa, lähellä Kristusta. Siksi vanhus Emilianoskin 
toteaa: ”Jos meidän pitää odottaa jotain asiaa elämässämme, se on mei-
dän kuolemamme! Olemme syntyneet sitä varten, että kuolisimme ja 
voisimme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin.”

Niin, Athosvuorella usein toteamme, että ”jos kuolet, ennen kuin 
kuolet, et kuole, kun kuolet”. Mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen 
rakkaudesta. Siksi ainoa asia, joista meidän tulisi tässä elämässä lak-
kaamatta huolehtia, on rakkauden vaaliminen Kristukseen. Silloin sy-
dämeemme ei mahdu pelkoa, ahdistusta tai epävarmuuden tunnetta, 
vaan Kristus on meille kaikki kaikessa.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Kirkko toimii: 
kirkon työssä -kampanja 
esittelee kirkollisia 
työnkuvia 

Kirkko on Pyhän Hengen kirkko, joka kantaa 
apostoleille vuodatettua Pyhän Hengen lahjaa 
ja jossa Pyhän Hengen läsnäolo kutsuu kaik-
kia ihmisiä pyhitykseen. Pyhä Henki ilmenee 
esimerkiksi ihmisten keskinäisenä rakkaute-
na, jonka seurauksena kirkossamme on paljon 
hyvää toimintaa, kauniita tapoja ja oivallisia 
toimijoita.

Viime helluntaina kirkon yhteistyöjärjestöt – Filantropia ry, 
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry ja Pyhien Sergein ja 
Hermanin Veljeskunta ry – käynnistivät kampanjan, jolla 
kutsutaan kaikkia mukaan iloitsemaan meille annetuista ar-
molahjoista. 

Kampanjaan voi edelleen osallistua julkaisemalla sosi-
aaliseen mediaan päivityksen, jossa nostetaan esiin kaunis / 
hyvä / puhutteleva / lämminhenkinen / vaikuttava huomio 
ortodoksisuudesta. Käytä häshtägiä #parastakirkossa tai 
#kirkkotoimii.

Tänä syksynä kampanja saa jatkoa. Uuden kirkkovuoden 
alkaessa 1.9. käynnistyi videokampanja Kirkko toimii: kirkon 
työssä. Vuodenvaihteen yli jatkuvassa kampanjassa tuodaan 
esiin sitä, kuinka paljon hyvää ja arvokasta työtä kirkossam-
me tehdään monissa erilaisissa tehtävissä. 

Kampanjatyöryhmässä toimivat kanttorit Larissa 
Qvintus-Petsalo ja Valeria Ratilainen, Itä-Suomen yliopis-
ton ortodoksisen käytännöllisen teologian yliopisto-opettaja 
isä Teemu Toivonen sekä elokuvaohjaaja Maria Veijalainen 
(TaM, medianomi AMK). Yhteistyössä ovat mukana myös Itä-
Suomen yliopiston kirkkomusiikin professorin tehtävien hoi-
taja ja teologian osaston varajohtaja Maria Takala-Roszczen-
ko sekä Ortodoksisen seminaarin johtaja isä Mikko Sidoroff.

Kampanja on suunnattu kirkon jäsenten ja kaikkien sen 
toiminnasta kiinnostuneiden lisäksi erityisesti tulevaisuut-
taan pohtiville nuorille. Ortodoksisen teologian koulutusoh-
jelma Itä-Suomen yliopistossa kaipaa jatkuvasti uusia, mo-
tivoituneita opiskelijoita. Kirkko toimii: kirkon työssä -hanke 
pyrkii rakentamaan vankan perustuksen kevään 2021 opiske-
lijarekrytoinnille. Yksi kampanjan viesteistä onkin se, että kir-
kossa on tarjolla merkityksellistä työtä myös tulevaisuudessa.

Videosarja käynnistyi virtuaalikuorovideolla, jonka te-
kemiseen osallistui kampanjassa työtään esittelevien kirkon 
työntekijöiden lisäksi joukko kirkkomme kantto-
reita. Epävarman korona-ajan keskellä etäyhteyk-
sin tuotettu video on rohkaiseva esimerkki siitä, 
että kirkko osaa uudistua ja toimia myös 
poikkeusoloissa. Kaikki kampanjavideot 
löydät niidet ilmestyttyä kirkon omal-
ta YouTube -kanavalta (Suomen 
ortodoksinen kirkko). Käyhän  
bongailemassa tuttuja!
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20 vuotta kansainvälistä diakoniaa 
Filantropia ry muisteli 1.9. pidetyn 
vuosikokouksen yhteydessä kahden 
vuosikymmenen aikana kertyneitä 
kokemuksia kansainvälisestä diakoni-
asta. Ortodoksisen kirkon ulkomaa-
napu Ortaid perustettiin vuonna 2000 
ja Filantropia jatkaa saumattomasti 
silloin aloitettua työtä. 

Filantropian työhön kuuluvat 
myös matkat kohdemaihin.
 Kuvassa Riina Nguyen 
Etiopiassa.

Alkutaival liittyi lähialuetyöhön erityisesti 
Venäjän Karjalassa. Työ oli käytännössä 
vaate- ja tavara-avun välittämistä rajan yli 
apua tarvitseville. Samalla etsittiin vastaa-
vaa työtä tekeviä ortodoksisia ja eku-
meenisia kumppaneita joiden kanssa 
työtä oli mielekästä tehdä. Työntekijöitä 
oli vähän ja työstä vastasivat pitkälti 
vapaaehtoiset.

Vuoden 2004 lopulla Kaakkois-
Aasian tsunami herätti monet suomalaiset 
ortodoksit tukemaan kansainvälistä dia-
koniatyötä samoin kuin ensimmäiset 

paastokeräykset, jotka ovat jatkuneet jo 
yli 15 vuotta.

Ulkoministeriö myönsi tukea maa-
seudun kehittämiseen Amharan alueelle 
Etiopiaan vuodesta 2006 alkaen. Hanke-
kokemuksen kertyessä toimintaa laajen-
nettiin. Vuonna 2009 ulkoministeriö 
myönsi tukea myös Ortaidin ihmiskaupan 
vastaiselle työlle ja naisten työllistymis-
hankkeeseen Moldovaan.

2010-luvulla alettiin vakavammin kes-
kustella Ortaidin ja Ortodoksisen Lähe-
tyksen yhdistämisestä yhdeksi järjestöksi 
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ja vuonna 2013 alkoi Filantropian aika. 
Järjestössä oli useampi työntekijä. Samaan 
aikaan Etiopiassa käynnistyi uusi hanke 
lasten ruokaturvan ja naisten toimeentu-
lon helpottamiseksi. Kotimaassa saatiin 
projektirahoitusta globaalikasvatushank-
keisiin. Filantropian alkuvuosiin liittyi 
myös EU-tuella toteutettu Karjalahanke 
2013–2014 itärajan molemmin puolin.

2011 alkanut Syyrian konflikti muut-
tui sisällissodaksi ja kosketti erityisesti 
ortodokseja – asuuhan alueella yksi van-
himmista ortodoksisista yhteisöistä. 
Filantropia on tukenut sodan vuoksi 
pakolaisuuteen joutuneita Syyrian lisäksi 
Irakissa, Libanonissa ja Kreikassa.

Vuosi 2015 Välimeren yli tuli aiempaa 
enemmän pakolaisia Eurooppaan. Suo-
men hallitus leikkasi merkittävästi kehi-
tysyhteistyön määrärahoja ja Filantro-
piankin toimintaan tuli sitä myötä uusia 
haasteita ja työntekijöiden määrä väheni 
kolmesta kahteen vuoden 2018 alussa.

Määrätietoista työtä jatkettiin vaike-
uksista huolimatta ja vuoden 2019 alussa 
Filantropia aloitti kolmen muun järjestön 
kanssa kotimaassa vastuullisuustyöhön 
keskittyvän Kymppi-hankkeen kehitys-
maissa toimivien suomalaisten yritysten 
parissa. 2020-luku toi mukanaan pande-
mian, mutta myös lupauksia tulevasta: 
Ulkoministeriö myönsi kehitysyhteistyö-

tukea uusiin hankkeisiin sekä Etiopiaan 
että Syyriaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Osa toiminta-alueista on jäänyt vuo-
sien varrella pois ja tilalle on tullut uusia. 
Tärkeintä on ollut säilyttää pitkäjänteinen 
työn luonne ja luottaa siihen, että lopulta 
sitkeys palkitaan.

Suomen ortodoksinen kirkko tuki 
kansainvälistä diakoniaa alkuvaiheessa 
noin 25 000 eurolla vuosittain. Yhteistyö-
sopimusten myötä tukea on kasvatettu 
määrätietoisesti. Viime vuodet tuki Filan-
tropian kirkolliseen työhön on ollut 120 
000 euroa vuodessa, mikä on noin kaksi 
euroa per kirkon jäsen.

Riina Nguyen
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Финляндская Православная 
церковь в чрезвычайные дни 
пандемии ковид-19.

Текущий год ознаменовал себя 
глобальной пандемией ковид-19 и 
масштабными профилактическими 
мерами по противодействию её 
распространению, принимаемыми 
правительствами многих стран. Для 
одних этот год омрачён смертью 
близких или вызванными новым 
заболеванием ограничениями, для 
других этот год запомнится годом 
сугубой молитвы и дел милосердия в 
отношении оказавшихся в беде или 
просто нуждающихся в помощи и 
поддержке. 

Как часто бывает в неожиданных 
испытаниях, человек и в этот раз 
оказался не на высоте. К сожалению, не 
оказалось готовых моделей, 
отработанных вариантов, правил и 
инструкций, которые могли бы уже в 
самом начале воспрепятствовать 
стремительному распространению 
заболевания по всему миру. Зато 
безответственности, сомнений, 
стремления преуменьшить риск, 
нежелания видеть опасность 
заболевания и его последствий было 
продемонстрировано вдоволь. 
Поистине - в глобальных масштабах. 
Действительность и время расставили 
всё по местам: опасность реальна и 
велика, заболевание может оказаться 
смертельным не только для 
представителей так называемых групп 
риска, но и для каждого. Заболевание 
заразно. Средств для его широкой 
профилактики – увы, пока нет…

В этих условиях правительство 
Финляндии и Государственный совет 
уже на самой начальной стадии 

Filantropia auttaa lähellä ja kaukana
Koronapandemia on vaikeuttanut kaikkien arkea. Monet kokevat myös 
yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja taloudellista puutetta.

Suomen ortodoksinen kirkko ja sen seurakunnat haluavat auttaa 
kärsiviä. Filantropian diakoniakeräys tukee seurakuntien kotimaassa 
tehtävää työtä.

Diakoniakeräys on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti.

Keräystili: FI08 5480 0520 0345 94 
Viite: 13330

Toivoa Beirutiin
Beirutin satamassa 4.8.2020 tapahtunut räjähdys aiheutti mittaamattoman 
määrän inhimillistä hätää. Arkkipiispa Leo otti tuoreeltaan osaa menehtynei-
den omaisten ja räjähdyksessä loukkaantuneiden läheisten järkytykseen ja 
suruun:

”Olen vieraillut Libanonissa ja saanut kokea siellä hyväsydämistä Lähi-Idän 
vieraanvaraisuutta. Eräs mieleenpainuva kokemus oli kukkulalla sijaitsevan Bala-
mandin yliopiston kampukselta avautuva laakso seetripuineen ja merinäköaloi-
neen. Seetripuuhan on modernin Libanonin tasavallan kansallistunnus. Tunsin 
konkreettisesti käveleväni Raamatun mailla. Vaikka nykyään Libanonin kuului-
sista seetreistä on vain muisto jäljellä, on lipun viittaus meille kristityille toiveikas, 
kun ajattelemme tätä sodissa ja moninaisissa konflikteissa sekä vastoinkäymisis-
sä paljon kärsinyttä maata. Mieleeni tulee juuri nyt psalmin 92 jae 13: ’Hurskaat 
kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin Libanonin seetrit.’ Beirut ja 
Libanon tarvitsevat nyt tulevaisuuden toivoa antavia seetripuita.”

Voit auttaa Beirutin räjähtyksen uhreja Filantropian katastrofiavun kautta. 
Filantropia tekee avustustyössä yhteistyötä Suomen YMCA:n liiton ja Suomen 
Lähetysseuran kanssa. Tuki välitetään YMCA Libanonin kautta ja se kohdiste-
taan välittömiin avustus- ja kunnostustöihin.

Katastrofiavun tili: FI08 5480 0520 0345 94
Viite: 12289
Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/1236
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«Так, как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, 

то сделали Мне.» 
Матф. 25:40

развития пандемии ввели в нашей 
стране чрезвычайное положение и на 
основании Закона об инфекционных 
заболеваниях приняло ряд 
ограничительных мер, которыми 
удалось в значительно мере сдержать 
рост числа инфицированных и 
скончавшихся от заболевания в стране. 
Предписания Государственного совета 
стали обязательными к исполнению в 
общественных местах, учреждениях и 
на рабочих местах.

В ФПЦ обладает законодательно 
закреплённым общественным 
статусом, поэтому решения властей в 
обязательном порядке 
распространяются и на деятельность 
ФПЦ.

Для православных как Финляндии, 
так, видимо, и всего мира сложившаяся 
ситуация оказалась непростой. 
Несмотря на то, что эпидемии 
случались и ранее, общего учения 
Православной церкви о действиях в 
условиях распространения 
представляющего смертельную угрозу 
инфекционного заболевания 
выработано ни на каком этапе не было.

ФПЦ входит в состав Вселенского 
патриархата Константинополя на 
правах широкой автономии, то есть 
широкого самоуправления. Поэтому 
вопрос согласования основных 
принципов евангельской веры и 
Православный традиции с решениями 
государственных властей по 
регулированию общественной, а значит 
и публичной церковной и приходской 
деятельности, носил в ФПЦ вполне 
самостоятельный характер. 

Новая для всех ситуация требовала 
скорейшей выработки правил и 
предписаний, способных облегчить 
перестройку приходской жизни на 
местах в соответствии с принятыми 
ограничительными мерами по 
соблюдению противоэпидемических 
профилактических и гигиенических 
норм, и обеспечению максимальной 
безопасности прихожан с 
минимальными потерями для 
сакраментальной, богослужебной и 
молитвенной жизни православных 
общин.

Уже в первые дни марта ФПЦ 
обратила пристальное внимание на 
развитие ситуации с распространение 
вируса в стране с тем, чтобы в случае 
необходимости в тесном 
сотрудничестве с официальными 
службами по защите населения от 
инфекционной угрозы выработать 
особые инструкции по поведению в 
храмах ФПЦ и участию в 
богослужениях. В те же дни, с 
призывом к пастве ФПЦ о следовании 
предписаниям государственных 
властей и соблюдении правил гигиены 
при посещении богослужений и 
церковных мероприятий обратились 
архиереи ФПЦ. В четверг 12-го марта 
Его Высокопреосвященством Львом, 
Архиепископом Хельсинки и всей 
Финляндии была создана рабочая 
группа, в задачи которой входило 
слежение за развитием ситуации с 
коронавирусом в стране и выработка 
мер по минимизации распространения 
инфекции в следствие церковной 
деятельности и служения. На 

следующий день дополненные 
инструкции по предотвращению 
распространения коронавируса, были в 
электронном виде разосланы в епархии 
и приходы, а также в монастыри и 
организации-партнёры ФПЦ. В 
дальнейшем эти инструкции регулярно 
уточнялись. На интернет-ресурсах 
ФПЦ на нескольких языках были 
опубликованы правила поведения в 
храмах в чрезвычайных условиях. В 
помощь прихожанам были открыты 
кризисный чат на финском языке и 
горячая телефонная линия. С 
обращением к верующим выступил 
Архиерейский собор ФПЦ. Ещё в марте 
Центр международной социальной и 
миссионерской деятельности 
Православной церкви «Филантропия» 
организовал сбор средств в поддержку 
диаконического служения в 
финляндских приходах и оказание 
помощи пострадавшим от заболевания.

Одним из главных решений, 
принятых в ФПЦ, стал запрет на допуск 
верующих в храмы, хотя сами 
богослужения продолжали совершаться 
за закрытыми дверями минимальным 
числом клира. С учётом имеющихся 
современных технических 
возможностей и широкой 
компьютерной грамотности прихожан 
было принято решение организовать 
регулярные интернет-трансляции 
богослужений, что позволило бы 
обеспечить прихожанам принимать 
участие в общей молитве, не выходя из 
дома.  Воздержание от посещения 
служб в эти дни, в первую очередь, 
объяснялось необходимостью проявить 

11  •  PAIMEN-SANOMAT

PAIMENSANOMAT220_1-36.indd   11PAIMENSANOMAT220_1-36.indd   11 1.9.2020   10:11:011.9.2020   10:11:01



заботу о ближних, и отнюдь, не 
слабостью, но отказом от личных 
желаний - ради следования тому, что 
должно, руководствуясь любовью к 
ближним. 

Многие, привыкшие часто 
участвовать в таинстве Евхаристии 
прихожане, выражали недоумение по 
поводу невозможности принимать 
причастие, как раньше. Однако вскоре, 
были найдены способы решить эту 
проблему путём личной 
договорённости с приходскими 
священниками, телефонные номера 
которых в Финляндии доступны 
каждому. Практика в приходах 
несколько отличается, что объясняется 
местными обстоятельствами и 
ресурсами. Так, проблема оказалась 
решённой без необходимости нарушать 
государственные или церковные 
предписания.

Одним из наиболее заметных 
решений, направленных на 
предотвращение возможности 
заражения ковид-19, стало требование 
раздачи причастия мирянам 
одноразовыми целлюлозными 
лжицами, которые потом подлежат 
сожжению. Такое инновационное 
предписание вызвало неоднозначную 
реакцию среди прихожан. Однако 
нельзя не отметить, что оно прекрасно 
сочетается как с церковной традицией 
уважения святости таинства и 
требованиям к обращению со Святыми 
Дарами, так и современным 
гигиеническим и экологическим 
требованиям.  

На пресс-конференции 4 -го мая 
правительством Финляндии было 
сообщено, что противоэпидемические 
меры в Финляндии будут пошагово 
ослабляться. В числе принятых мер 
было упомянуто повышение 
разрешённой квоты участников 
общественных собраний до 50 человек, 
вместо десяти. Решение правительства 
предоставило приходам новые 
возможности для организации 
некоторых форм деятельности. После 
ослабления противоэпидемических и 

карантинных мер в отношении 
общественных собраний, появилась 
возможность проведения 
общественных богослужений и 
приходских мероприятий под 
открытым небом и в достаточно 
просторных для этого помещениях. 
Такая практика в летнее время 
традиционна в Финляндии и популярна 
в православной среде. Так был сделан 
первый шаг в направлении 
нормализации богослужебной и 
приходской жизни ФПЦ.

Устройство ФПЦ таково, что 
епархиальные правящие архиереи 
пользуются большой свободой в 
организации церковной жизни в своих 
епархиях. Кроме того, демографическая 
структура епархий и климат в разных 
частях Финляндии могут серьёзно 
различаться. Поэтому уже в середине мая 
было принято решение о 
расформировании кризисной рабочей 
группы и ответственность за меры по 
противодействию распространения 
эпидемии и координации действий на 
местах была возложена на правящих 
архиереев. Были созданы епархиальные 
рабочие группы под руководством 
правящих архиереев, основной целью 
которых остаётся поиск возможностей и 
форм для обеспечения максимально 
эффективного служения Православной 
церкви в епархиях и приходах с учётом 
местных условий и ресурсов. Продолжая 
следовать уже выработанным мерам и 
предписаниям, в епархиальных 
кризисных рабочих группах 
подготавливаются шаги для 
постепенного возвращения к 
нормальной богослужебной жизни в 
приходах, храмах и часовнях ФПЦ. 
Самые последние дополнения и 
разъяснения к данным ранее 
предписаниям опубликованы 27-го июля.

С сожалением можно отметить, что 
внимание к проблеме согласования тех 
или иных древних церковных практик с 
современными требованиями 
(например, практики причащения 
мирян и духовенства в условиях 
пандемии) по прежнему невелико и, по 

крайней мере, не привело к их 
широкому обсуждению их в 
официальных или богословских 
церковных кругах, если не считать 
представленных отдельными авторами 
в социальных медийных каналах своих 
часто противоречивых мнений. В 
условиях, когда нет чётко выраженного 
церковного учения по актуальному 
вопросу, на основании которого может 
быть выстроена строгая и 
бескомпромиссная, принимаемая всеми 
Поместными Православными 
церквями дисциплинарная линия, 
остаётся следовать основанному на 
евангелии и любви принципу пользы 
для ближнего, помня что в 
соответствии со словами Спасителя, 
нет такой субботу, что была бы выше 
человека. То есть нет такого церковного 
правила и предписания, которым, в 
применении к сложившимся 
обстоятельствам, нельзя было бы 
поступиться, если здоровье, 
безопасность и польза прихожан 
требуют того.

Активное противодействие 
распространению инфекции в ФПЦ 
свидетельствует о высокой 
ответственности архиереев, 
духовенства, приходских и церковных 
сотрудников за жизнь как 
православных верующих, так и всех 
жителей страны. Цель Церкви - в 
спасении каждого человека, а, в идеале, 
и всего человечества. Поэтому каждая 
сохранённая человеческая жизнь даёт 
Православной церкви шанс лучше 
исполнить своё предназначение. В тоже 
время, спасение человека всегда 
предполагает его сотрудничество с 
Богом. Принимая во внимание, что 
искушение Богом непременным чудом 
является тяжким грехом, православные 
Финляндии своей жертвенностью и 
самоограничением вносят свою 
человеческую лепту в спасения себя и 
своих ближних и демонстрируют 
подлинный христианский героизм, 
крепкую веру и личный подвиг.

Vladimir Sokratilin
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Normaali uusi – rukous vanha 

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

Epidemiatilannetta ajatellen, syksy alkaa 
useimmilla sekavin tuntein. Kukaan ei tie-
tenkään halua sairastua Korona-viruksen 
aiheuttamaan vakavaan tautiin, mutta 
toisaalta monet toivovat, että voisimme 
palata tuttuun entiseen, jossa saattoi nor-
maalisti tervehtiä, halata toista ja antaa 
poskisuudelmia. 

Ikonien, Ristin, Maljan jne. kunni-
oittamiseen on ikiaikoja kuulunut myös 
suulla koskettaminen. Tiedämme kuiten-
kin lähes varmasti, ettei tähän ole paluuta 
lähiaikoina – ei ehkä vuosiin. Maailmassa 
kaikilla sektoreilla ja myös Kirkossa tapah-
tuu sellaisia muutoksia ihmisten käyttäyty-
misessä ja toiminnassa, ettei sitä ole aiemmin nähty. 

Uusi oman turvallisuuden ja lähimmäisenrakkauden normaali tunkeutuu 
elämäämme. Me emme tiedä mitä syksy ja talvi tuovat tullessaan, mutta on hyvä 
muistaa, että rukoileminen on edelleen sallittua ja toivon, että kaikki uskovat ru-
koilevat entistäkin palavammin. 

Jumala on lahjoittanut meille jokaiselle elämän, jota Hän myös varjelee. Kai-
ken hyvän minkä olemme saaneet, olemme saaneet Häneltä. Sen vuoksi on syytä 
kiittää Häntä joka hetki kaikesta. Aamulla kun heräät, ennen kaikkea, siunaa it-
seäsi ristin merkillä sanoen: ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Lähtiessäsi 
työhön tai matkalle tai vain ulos kävelylle, käännä katseesi ikoniin ja lausu: ”Herra 
johdata tieni kaikkeen hyvyyteen”.

Edellisen kappaleen sanat on kirjoitettu vanhan rukouskirjan alkutekstiä 
mukaillen ja ovat edelleen voimassa. Rukoilevan ihmisen ja Jumalan rakkauden 
väliin ei mikään virus mahdu. Rukouksellista, siunattua ja armorikasta uutta kirk-
kovuotta toivottaen.

isä 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  
p. 0400 173 838

SYYSKUU
ma 7.9. klo 18 vigilia 
ti  8.9. klo 10 liturgia, 
 Neitseen Marian syntymä 
la  12.9. klo 18 ehtoopalvelus
su 13.9. klo 10 liturgia 
la  19.9. klo 18 vigilia 
su  20.9. klo 10 liturgia 
la  26.9. klo 18 vigilia 
su  27.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU
la  3.10. klo 18 ehtoopalvelus 
la  10.10. klo 18 vigilia 
su 11.10. klo 10 liturgia 
la  17.10. klo 18 ehtoopalvelus 
su  25.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
la  7.11. klo 18 vigilia 
su  8.11. klo 10 liturgia 
la 14.11. klo 18 ehtoopalvelus 
pe  20.11. klo 18 vigilia 
la  21.11. klo 10 liturgia, 
 Neitseen Marian temppeliintuominen

JOULUKUU
la  5.12. klo 18 vigilia 
su  6.12. klo 10 liturgia 
la  12.12. klo 18 vigilia 
su  13.12. klo 10 liturgia 
la  19.12. klo 18 ehtoopalvelus 
to  24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus

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

la  24.10. klo 18 panihida ja ehtoopalvelus 

SOTKAMO

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

ke  30.9. klo 18 vigilia 
to  1.10. klo 10 liturgia, 
 ristisaatto ja vedenpyhitys, 
 Jumalansynnyttäjän suojelus 
su  1.11. klo 10 liturgia 
la  28.11. klo 10 vigilia 
su  29.11. klo 10 liturgia

KUHMO

KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO 
Isännöitsijä Eeva Pulkkinen 
p. 040 564 7467

su  4.10. klo 10 liturgia 
pe  30.10. klo 18 vigilia 
la  31.10. klo 9.30 vedenpyhitys 
la  31.10. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 Karjalanvalistajien juhla 
su  22.11. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI 
Isännöitsijä Nina Sivula 
p. 040 536 7750
su  13.9. klo 18 vigilia 
ma 14.9. klo 10 liturgia, 
 ristisaatto ja vedenpyhitys, 
 Ristin ylentämisen juhla 
su  18.10. klo 10 liturgia 
su  15.11. klo 10 liturgia 
su  20.12. klo 10 liturgia

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

Kuivajärvellä on hautausmaakäynti tehtävä veneellä. Pappi soutaa ja kanttori pitää peräsintä.
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MUUT TILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

Tietoja paikallislehdissä ja seurakunnan 
ilmoitustauluilla.

Kajaanin seurakunnassa 
avoinna olleeseen kirkko- 
herran määräaikaiseen 
tehtävään ei tullut hake-
muksia. Isä Reijo Marjomaa 
on lupautunut jatkamaan 
tehtävässä toistaiseksi.
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Uuno-myrsky riehui Kajaanissa
Kesäkuun 25. illalla iski Kajaaniin poik-
keuksellisen voimakas ukkosmyrsky. 
Myrsky alkoi yhtäkkiä, kesti hetken ja 
oli ohi. Myrsky kaatoi puita ja voimakas 
raekuuro tuhosi kukkaistutuksia mm. 
Kajaanin ortodoksisella hautausmaalla 
ja Suvenniemessä seurakunnan enti-
sessä leirikeskuksessa myrsky kaatoi 
puita rakennusten päälle. 

Hautausmaalla tuuli kaatoi puita ja 
rikkoi hautamuistomerkkejä. Hautaki-
viä kaatui, ristejä katkeili ja krobujen 
päälle kaatui puita. Puut on korjattu 
pois haudoilta ja hautausmaa pääosin 
siivottu. Omaisten vastuulle jää hallin-
nassaan olevien hautapaikkojen kun-
nostaminen ja muistomerkkien korjaa-
minen. Talkoolaiset ovat pääosin 
siivonneet hautausmaan.

Suvenniemen leirikeskuksen alu-

eelta puut on kerätty pois, tie korjattu ja 
sen käyttö on jälleen turvallista. 

Seurakunnan metsässä kaatui puita 

tuhansien eurojen arvosta ja myrskytu-
hojen raivaus jatkuu pitkälle syksyyn.  

Kuvat: Reijo Marjomaa

Kaatuneet puut rikkoivat hautamuistomerkkejä.

Puita kaatui krobujen ja ristien päälle.  Puita katkeili ja palasia putoili kivien päälle.

Puun alle jäänyt krobu. Tuhoja Suvenniemessä.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kajaanin, Lapin ja Oulun ortodoksisten seurakuntien 
yhdistyminen

Kirkollishallitus päätti 4.6.2020 Oulun 
hiippakunnan piispan metropoliitta Elian 
esityksestä ja seurakuntien kannattamana 
siirtää Kajaanin ja Lapin ortodoksisten 
seurakuntien yhdistymistä Oulun orto-

doksiseen seurakuntaan toteutettavaksi 
1.1.2022 alkaen ja edellyttää, että seura-
kunnat siihen mennessä neuvottelevat 
yhdistymissopimuksen ehdoista siten, että 
kirkollishallitus voi vahvistaa seurakun-

nanvaltuustojen päätökset sopimuksen 
hyväksymisestä vuoden 2021 loppuun 
mennessä.

(ote kirkollishallituksen 4.6. pöytäkirjasta)

Kanttori Kai Tulehmo täytti 60 vuotta Pietarin ja Paavalin päi-
vänä 29.6. Monia armorikkaita vuosia! Ku

va
: R

aa
ke

l K
ov

al
a

Puiden raivaaminen haudoilta käynnistyi nopeasti.Puita kaatui myös rakennusten päälle.

Kanttori Kai Tulehmo 
täytti 60 vuotta

29.6. pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin muisto-
päivän liturgian jälkeen kirkkoherra Reijo Marjomaa 
onnitteli lahjoin ja kauniin kiitossanoin kanttoriamme 
Kai Tulehmoa. Kanttori Kai on erinomaisesti, kauniisti 
ja nöyrästi hoitanut seurakunnan musiikkitoimintaa. 
Hän ylläpitää ja edustaa rukouksellista kirkkolaulua 
ilman minkäänlaista itsensä esiinnostamista. 

Seurakunnan lahjaikoni odottaa vielä Kuhmossa, 
mutta lomamatkalle lähtevä Kai sai nyt henkilökoh-
taisesti isä Reijolta Pyhän Nikolaoksen pikkuikonin. 
Kirkkoväki yhdessä lauloi kanttori Kaille sekä nimi- ja 
syntymäpäiviä viettäville seurakuntalaisille Monia ar-
morikkaita vuosia!
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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

Kirkko on tukenamme myös  
poikkeuksellisina aikoina
Monenlaista tapahtuu ympärillämme niin yhteis-
kunnassamme, kirossamme kuin koko maailmas-
sa. On koronavirus ja sen aiheuttamat sairastu-
miset ja kuolemantapaukset. Maailmanlaajuinen 
pandemia vaikuttaa jokaiseen elämäämme vai-
kuttavien rajoitusten muodossa ja yleisesti epävar-
muutena tulevaisuudesta. Rajoitukset vaikuttavat 
suoraan myös kirkkomme elämään ja seurakun-
tamme toimintoihin. Onpa kirkossa yhä vireillä 
seurakuntien yhdistämisiä ja mediasta kuulemme 
uutisia ristiriidoista kirkossa.

Kuitenkin kaiken tämän keskellä seurakun-
tamme perustoiminta jatkuu kuten ennenkin. Pal-
velukset toimitetaan, lapset kastetaan, parit vihi-
tään, vainajat haudataan, kodit pyhitetään.  Vaikka 
joudummekin mukautumaan maailmanlaajuisen 
pandemian vuoksi toteutettaviin erityisjärjestelyihin toiminnassamme. Pyrim-
me seurakunnassa löytämään jokaiseen tilanteeseen parhaat keinot kohdata ja 
palvella lähimmäisiämme. Esimerkiksi jumalanpalvelukset toimitamme vielä 
toistaiseksi ulkona, jotta yhteen kokoontuminen olisi mahdollisimman turval-
lista. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan paikallisesti. Eri kirkkorakennuksissa ja 
eri jumalanpalvelusyhteisöissä asiat voidaan toteuttaa tarvittaessa erilaisin poik-
keusjärjestelyin.

Kirkko on aina siellä, missä sen jäsenet ovat. Jumalan armo tulee edelleen 
kristittyjen arkeen. Mitään ei puutu. Jumala on meidän kanssamme!

Tahdomme olla voimallisesti läsnä seurakuntalaisten elämässä. Nimen-
omaan läsnäolo tekee seurakunnan työntekijöiden työstä mielekästä; Kristus 
tulee lähelle meitä kaikkia pyhien toimitusten kautta. Hän on luonamme, meitä 
siunaten ja tukien.   

Jaakko Vainio
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LAPIN SEURAKUNTA

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

ROVANIEMI , RUÄ’VNJARGG

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16

La  29.8. klo 17 vigilia
Su  30.8.  klo 10 liturgia
Su  6.9.  klo 10 liturgia
Ma  7.9.  klo 17 vigilia
Ti  8.9.  klo 10 liturgia
La  19.9. klo 17 vigilia
Su  20.9.  klo 10 liturgia
La  26.9.  klo 10 liturgia
Su  4.10.  klo 10 liturgia
La  10.10. klo 17 vigilia
Su  11.10. klo 10 liturgia
Pe  30.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Lapin- ja Karjalanvalistajien juhla
La  31.10.  klo 10 liturgia, 
 Lapin- ja Karjalanvalistajien juhla
La  7.11. klo 17 vigilia
Su  8.11.  klo 10 liturgia
La  28.11. klo 17 vigilia
Su  29.11. klo 10 liturgia
Su  29.11. klo 17 vigilia, 
 p. Apostoli Andreaksen juhla, 
 praasniekka
Ma  30.11.  klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 p. Apostoli Andreaksen juhla, 
 praasniekka
La  5.12. klo 17 vigilia
Su  6.12. klo 10 liturgia

La  19.12. klo 17 vigilia
Su  20.12. klo 10 liturgia
To  24.12. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhlan aatto
Pe  25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymäjuhla

IVALO , Â’VVEL

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen 
puh. 040 7061268
Palveluksissa voi olla läsnä kirkossa myös 
nettilähetyksien aikana.

La  12.9. klo 18 vigilia
Su  13.9. klo 10 liturgia
Ke  30.9. klo 17 vigilia, 
 Jumalanäidin suojeluksen juhla, 
 Pokrova
To  1.10. klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys              
La  3.10. klo 18 vigilia
Su  4.10. klo 10 liturgia
Ke  28.10. klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  29.10. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
Ke  11.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  12.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
Ke  18.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys

To 19.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys 
Pe  20.11. klo 17 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen Marian 
 temppeliintuomisen juhlan aatto
La  21.11. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen Marian 
 temppeliintuominen
La  21.11. klo 18 vigilia
Ke  25.11. klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  26.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
Ke  2.12. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  3.12. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
La  5.12. klo 18 vigilia, 
 P. Nikolaoksen Ihmeidentekijän, 
 Myrran piispan juhla, 
 Ivalon kirkon praasniekka
Su  6.12. klo 9.30 vedenpyhitys, 
 klo 10 liturgia, P. Nikolaoksen, 
 Ihmeidentekijän, Myrran piispan juhla, 
 Ivalon kirkon praasniekka 
Ke  23.12. klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymäjuhlan aatto
Pe  25.12. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 10 liturgia, Kristuksen syntymäjuhla
Ke  30.12. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  31.12. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus

NITSIJÄRVI, NJE’3̌3̌JÄU’R

Nettilähetykset osoitteessa Facebook/la-
pinortodoksinenseurakunta tai  YouTube/
rpietarin 

Ke  2.9. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  3.9. klo 10 aamupalvelus klo 10, 
 nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  17.9. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
Ke  30.9. klo 17 vigilia, 
 Jumalanäidin suojelus
Ke  28.10. klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  29.10. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17ehtoopalvelus, nettilähetys 
Ke  4.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  5.11. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys

Rovaniemen Pyhän Apostoli Andreaksen kirkon nimi-
päivää eli praasniekkaa vietetään marraskuussa.
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 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
Ke  9.12. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys
To  10.12. klo 10 aamupalvelus, nettilähetys
 klo 17 ehtoopalvelus, nettilähetys

NELLIM, NJEÄ’L’LEM

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

La  19.9. klo 18 vigilia
Su  20.9. klo 10 liturgia
To  1.10. klo 10 liturgia, 
 Jumalanäidin suojeluksen juhla, Pokrova
Su  1.11. klo 10 liturgia
La  12.12. klo 18 vigilia
Su  13.12. klo 10 liturgia
To  24.12. klo 14 ehtoopalvelus, Jouluaatto
  

SEVETTIJÄRVI, 
ČE’VETJÄU’RR

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff 
puh. 0400 244922

La  5.9. klo 18 vigilia
Su  6.9. klo 10 liturgia
La  7.11. klo 18 vigilia
Su  8.11. klo 10 liturgia
Ma  14.12. klo 18 vigilia, 
 Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen juhla, 
 Sevettijärven kirkon praasniekka
Ti  15.12. klo 9.30 vedenpyhitys, 
 klo 10 liturgia, 
 Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen juhla,
 Sevettijärven kirkon praasniekka
La  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla ja 
 Joulun jälkijuhla

KEVÄJÄRVI

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

Ma  7.9. klo 17 vigilia

IVALO, Â’VVEL

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

Ti  8.9. klo 10 liturgia 
Ke  28.10. klo 10liturgia 
Ke  25.11. klo 10 liturgia
Ke  23.12. klo 10 liturgia 

INARI, AANAR

LUTERILAINEN KIRKKO

Su  22.11. klo 10 liturgia ja konsertti 
 klo 12.30-13.30
 Ivalon ortodoksinen kuoro laulaa 
 liturgian ja lisäksi konsertin. 
 Isä Rauno  Pietarinen pitää 10 minuutin 
 puheen konsertin väliajalla.

UTSJOKI, UCCJOKK

ERÄMAJA

Su  13.9. klo 17 vigilia, 
 Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin 
 ylentämisen juhla
Ma  14.9. klo 10 liturgia, 
 Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin 
 ylentämisen juhla
La  19.12. klo 18 vigilia
Su  20.12. klo 10 liturgia

KITTILÄ , SIRKKA

MARIAN KAPPELI
Mariankuja 2 

La  14.11. klo 18 vigilia
Su  15.11. klo 10 liturgia

Jumalanpalvelusten suorat nettilähetykset jatkuvat osoitteessa: 
www.facebook.com/lapinortodoksinenseurakunta/
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LAPIN SEURAKUNTA

LAPIN SEURAKUNNAN 
TAPAHTUMIA JA 
TOIMINTAA

VILLASUKKAHAASTE 
Tule mukaan tekemään hyvää ja neulo vil-
lasukat vauvalle! Annamme sukkia lahjaksi 
pienokaisille kasteen yhteydessä. 

Voit myös neuloa sukkia aikuisten kokoa 
38-39 ja 42-43. Lahjoitamme saatuja suk-
kia joulun alla valitsemallemme kohderyh-
mälle.

Neulo niin monet parit kuin haluat, tyyli 
on vapaa. Tuo sukat jumalanpalvelusten 
yhteydessä tai sovitusti Leenalle tai An-
nelille. Voit myös postittaa ne halutessasi. 
Otamme tässä vaiheessa villasukkia vas-
taan 15.12. asti. 

Rovaniemi
Leena Fofonoff 040 843 7382
Ivalo-Keväjärvi-Nellim-Sevettijärvi
Anneli Pietarinen 040 747 9628

PUUHAA PERHEEN PIENIMMILLE
Lähetämme piakkoin seurakuntamme lap-
siperheille kirjeen, jossa on tekemistä sekä 
lapselle että koko perheelle. Puuhakirjeet 
sopivat erityisesti alle kouluikäisille ja ala-
koululaisille.

Haluatko saada vastaavan puuhapake-
tin syksyn ajan kerran kuussa? Lähetäm-
me seurakunnasta halukkaille syystalven 
aikana neljä eri kirjettä, joissa jokaisessa 
on oma teema. Viimeinen kirje toimitetaan 
joulun alla. Puuhakirjeet sopivat alle kou-
luikäisille ja alakoululaisille. 

Mikäli haluat perheesi postituslistalle, 
lähetä yhteystiedot ja lasten lukumäärä 
sähköpostiin lappi@ort.fi

PIIRUSTUSHAASTE 
Hei sinä seurakuntamme lapsi tai nuori! 
Mitä sinulle tulee mieleen otsikosta ”minä 
ja kirkko”? Onko sinulla jokin tärkeä muisto 
kirkosta, kenen kanssa käyt jumalanpalve-
luksissa tai miltä kirkossa sinusta tuntuu? 
Miltä kotikirkkosi sinusta näyttää?

Piirrä tai maalaa ajatuksesi ja lähetä se 
meille osoitteeseen Ounasvaarantie 16, 
96400 Rovaniemi. Voit laittaa mukaan ly-
hyesti saatesanoilla, mitä piirustuksessasi 
näkyy. Kokoamme kaikista saamistamme 
taideteoksista pienen näyttelyn Petsamo-
saliin sekä videokollaasin someen. Lähe-
täthän taideteoksesi viimeistään 30.10.!

Joulunakin toimitetaan jumalanpalveluksia seurakuntamme pyhäköissä - tulkaa erityisesti silloin 
mukaan.

Marraskuussa toimitetaan liturgiat mm. Inarissa, Kemijärvellä ja Sodankylässä. Näiden liturgioiden 
jälkeen Ivalon ortodoksinen kuoro laulaa konsertin, jonka yhteydessä isä Rauno Pietarinen pitää 
puheen.

HETTA

LUTERILAINEN KIRKKO

Pe  30.10. klo 18 vigilia
Su  31.10. klo 10 liturgia
 Ivalon ortodoksinen kuoro laulaa 
 liturgian ja lisäksi konsertin 
 klo 12.30-13.30. Isä Rauno Pietarinen 
 pitää 10 minuutin puheen konsertin 
 väliajalla.

KEMIJÄRVI

TIILIPAPPILA

La  28.11. klo 10 liturgia
 Ivalon ortodoksinen kuoro laulaa 

 liturgian ja lisäksi konsertin  
 klo 12.30- 13.30. 
 Isä Rauno Pietarinen pitää  10 minuu-
 tin puheen konsertin väliajalla.

SODANKYLÄ, SUÄ’ĐJEL

TOIMITUSKAPPELI

Su  29.11. klo 10 liturgia
Su  29.11. klo 12.30-13.30 Konsertti?
 Ivalon ortodoksinen kuoro laulaa 
 liturgian ja lisäksi konsertin. Isä Rauno 
 Pietarinen pitää 10 minuutin puheen 
 konsertin väliajalla.
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OULUN SEURAKUNTA 

Seurakuntaelämä ja korona

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA 

Jumalanpalvelukset 
Oulun ort. seurakunnassa 
elo-, syys-, loka, marras- ja 
joulukuussa 2020

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

Kirkkoherranvirastossa asioiminen 
korona-aikana aikana puhelimitse 
ja sähköpostitse 
(p. 044 511 5741, oulu@ort.fi)

Seurakunnan papiston ja työntekijät 
tavoittaa puhelimitse:

kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742
pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744 
kanttori Juhani Matsi
p. 044 5115 743
kanttori Reijo Kinnunnen 
p. 044 5115 748
kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 511 5741
katedraalin isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 044 5115 745

matkapappi Pekka Helakallio
p. 040 5103 077 

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

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin. 

Seurakuntaelämän täyssulku keväällä 2020 oli koke-
muksena hämmentävä ja toivottavasti ainutkertai-
nen. Rukoilemme, ettei vastaaviin olosuhteisiin jou-
duta tänä syksynä. Toivottavasti turvallisuusratkaisut 
voidaan toteuttaa huomioiden paikalliset olot. Tilan-
ne on erilainen Helsingin Katajanokalla kuin Oulun 
Heinäpäässä, saati Inarin Keväjärvellä.

Olemme suunnitelleet seurakuntaelämän ”hy-
bridimallin” tälle syksylle. Suurehkoja seurakun-
tajuhlia runsain osallistujamäärin ei järjestetä. Kä-
sihygieniasta ja turvaväleistä pidetään huolta. Silti 
pyrimme pitämään yllä monipuolista ja aktiivista 
seurakuntaelämää, jonka keskus on aina liturgia.

Toimitamme jumalanpalveluksia Oulun katedraa-
lissa avoimin ovin arkisin ja lauantai-iltaisin. Myös sunnuntailiturgiat toimitamme 
katedraalissa. Tällöin suosittelemme maskin käyttöä. Myös kirkkokahveja järjeste-
tään. Vihdoin saamme liitettyä viime kevään katekumeenit kirkkoon!

Meri-Lapin jumalanpalvelukset keskitetään Kemin kirkkoon. Tornion kir-
kossa suoritetaan tänä syksynä sisätilojen maalaus. Siellä jumalanpalveluselämä 
on tauolla todennäköisesti jouluun asti. Samalla valmistaudumme Tornion kau-
pungin 400-vuotisjuhlaan, jota vietämme ensi vuonna myös kauniissa, kunnos-
tetussa pyhäkössämme. 

Raahen alueen jumalanpalvelukset pidetään Vihannin rukoushuoneessa. 
Raahen rukoushuone on tilana niin pieni, ettei siellä voida toimittaa jumalanpal-
veluksia ennen kuin koronatilanne on oleellisesti kohentunut. Poikkeuksena on 
Raaheen rukoushuoneen temppelijuhla 20.-21.11., jota vietämme Raahen ev.lut. 
seurakunnan tiloissa.

Katedraalikuoro jatkaa toimintaansa kahteen erilliseen kokoonpanoon ja-
ettuna. Diakonia-aamiainen, tiistaiseurat, ikonipiirit ynnä muut kerhot voivat 
jatkaa toimintaansa, kunhan turvaetäisyydet voidaan säilyttää.

Seurakuntalaisten tapaaminen kesän alkaessa oli kokemuksena kuin kauan 
poissaolleen perheen jäsenen kohtaaminen. Kirkon elämä perustuu kohtaamisiin. 

Tämä koronakriisi on syventänyt monien kaipuuta Kristuksen luo ja kirkko-
äidin helmaan. Uskon, että lopulta tämä aika vahvistaa kirkkoamme hengellises-
ti. Samalla se paljastaa, kuinka syvästi olemme juurtuneita omaan kirkkoomme.  

Siunauksen toivotuksin,
Marko Patronen

kirkkoherra
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

to  1.10. klo 10 aamupalvelus
to  1.10. klo 17 akatistos 
 Jumalansynnyttäjälle
la  3.10. klo 17 vigilia
su  4.10. klo 10 liturgia
ke  7.10. klo 17 ehtoopalvelus
to  8.10. klo 10 aamupalvelus
to  8.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  10.10. klo 17 vigilia
su  11.10. klo 10 liturgia
ke  14.10. klo 17 ehtoopalvelus
to  15.10. klo 10 liturgia
to  15.10. klo 17 ehtoopalvelus
la  17.10. klo 17 vigilia
su  18.10. klo 10 liturgia
ke  21.10. klo 17 ehtoopalvelus
to  22.10. klo 10 aamupalvelus
to  22.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
 vigila/liturgia / koortila? kripari jatkis
ke  28.10. klo 17 ehtoopalvelus
to  29.10. klo 10 aamupalvelus
to  29.10. klo 17 ehtoopalvelus
pe  30.10. klo 17 vigilia

OULU 

PYHÄN KOLMINAISUUDEN 
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 044 511 5745

la  29.8. klo 17 vigilia
su  30.8. klo 10 liturgia
ke  2.9. klo 17 kiitosakatistos
to  3.9. klo 10 aamupalvelus
to  3.9. klo 17 ehtoopalvelus
la  5.9. klo 12 Maikkulan proasniekka
la  5.9. klo 17 vigilia
su  6.9. klo 10 liturgia
ma 7.9. klo 17 vigilia
ti  8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä
ke  9.9. klo 17 akatistos 
 Jumalansynnyttäjälle
to  10.9. klo 10 aamupalvelus
to  10.9. klo 17 ehtoopalvelus
su  13.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 katekumeenien liitäminen kirkkoon, 
 ristisaatto ja mosaiikki-ikonin siunaus, 
 kirkkokahvit
su  13.9. klo 17 vigilia
ma 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
ke  16.9. klo 17 ehtoopalvelus
to  17.9. klo 10 liturgia
to  17.9. klo 17 ehtoopalvelus
la  19.9. klo 17 vigilia 
su  20.9. klo 10 liturgia
ke  23.9. klo 17 ehtoopalvelus
to  24.9. klo 10 aamupalvelus
to  24.9. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  26.9. klo 10-13 kirkkokerhon 
 ulkoilutapahtuma: klo 10 liturgia, 
 klo 11 makkaranpaistoa ja leikkejä
la  26.9. klo 17 vigilia
su  27.9. klo 10 liturgia
ke  30.9. klo 17 ehtoopalvelus

la  31.10. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat
la  31.10. 12 muistolitania Karjala-muisto-
 merkillä Intiön hautausmaalla
su  1.11. klo 10 liturgia
ke  4.11. klo 17 ehtoopalvelus
to  5.11. klo 10 aamupalvelus
to  5.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  7.11. klo 17 vigilia
su  8.11. klo 10 liturgia, enkelien juhla, 
 isänpäivä
ke  11.11. klo 17 ehtoopalvelus
to  12.11. klo 10 aamupalvelus
to  12.11. klo 17 ehtoopalvelus
pe  13.11. klo 8 liturgia, 
 Johannes Krysostomoksen muisto
la  14.11. klo 17 vigilia
su  15.11. klo 10 liturgia
ke  18.11. klo 17 ehtoopalvelus
to  19.11. klo 10 aamupalvelus
to  19.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  21.11. klo 17 vigilia
su  22.11. klo 10 liturgia
ke  25.11. klo 17 ehtoopalvelus

OULUN SEURAKUNTA 

DIAKONIA-AAMIAINEN OULUN 
SEURAKUNTASALISSA

Maksuton diakonia-aamiainen 
Oulun seurakuntasalissa torstaisin 

3.9.2020 alkaen klo 9-10.30. 
Tervetuloa!

Oulun ortodoksinen seurakunta / 
diakoniavapaaehtoiset
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Koronarajoitusten aikaan jumalanpalvelukset striimattiin srk:n YouTube -kanavalle.
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Kripari järjestettiin 
koronakesänä 
Oulun seurakun-
takeskuksessa.
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to 26.11. klo 10 aamupalvelus
to 26.11. klo 17 ehtoopalvelus
la  28.11. klo 17 vigilia
su  29.11. klo 10 liturgia
ke  2.12. klo 17 ehtoopalvelus
to  3.12. klo 10 aamupalvelus
to  3.12. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  5.12. klo 17 vigilia
su  6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
ke  9.12. klo 17 ehtoopalvelus
to  10.12. klo 10 aamupalvelus
to  10.12. klo 17 ehtoopalvelus
su  13.12. klo 10 liturgia
ke  16.12. klo 10 liturgia, koululaiset
ke  16.12. klo 17 ehtoopalvelus
to  17.12. klo 10 aamupalvelus
to  17.12. klo 17 ehtoopalvelus
su  20.12. klo 10 liturgia
ke  23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus
to  24.12. klo 14 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
pe  25.12. klo 9 aamupalvelus
pe  15.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu
su  27.12. klo 10 liturgia
to  31.12. klo 17 uuden vuoden 
 rukoushetki
pe  1.1. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen ympärileikkauksen muisto, 
 p. Basileios Suuri

MUHOS

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

su  6.9. klo 10 liturgia
su  25.10. klo 10 liturgia Koortilassa 
 (Koortilantie 30, Muhos)
su  29.11. klo 10 liturgia
to  24.12. klo 10 jouluaaton ehtoopalvelus 
 ja liturgia

KEMI

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

la  29.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 ristisaatto, 
 p. Johannes Kastajan kuolinpäivä
ke  2.9. klo 17 kiitosakatistos, 
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
ma 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
ke  16.9. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
ke  30.9. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
su  11.10. klo 10 liturgia

ke  14.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
ke  28.10. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
ke  11.11. klo 17 ehtoopalvelus,
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
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Ulkoliturgia Muhoksella. 
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Ulkoliturgia Oulussa.

Vedenpyhitys Kemissä 24.6.
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OULUN SEURAKUNTA 

VIHANTI

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

la  29.8. klo 10 liturgia, 
 Johannes Kastajan kuolinpäivä
la  19.9. klo 10 liturgia
ke  30.9. klo 17 vigilia
to  1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, 
 Jumalanäidin suojelus, temppelijuhla 
la  17.10. klo 10 liturgia 
la  7.11. klo 10 liturgia
la  5.12. klo 10 liturgia
la  26.12. klo 10 liturgia, 2. joulupäivä, 
 Jumalansynnyttäjän juhla

pe  13.11. klo 10 liturgia, 
 pyhän Johannes Krysostomoksen muisto
ke  25.11. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -ilta
su  6.12. klo 10 liturgia, pyhä Nikolaos, 
 itsenäisyyspäivä
la  12.12. klo 17 ehtoopalvelus, Lucia-juhla
pe 18.12. klo 10 liturgia, koululaiset
to  klo 24.12. klo 12 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus
pe  25.12. klo 9 aamupalvelus 
pe  25.12. klo 10 liturgia, 

 Kristuksen syntymä, joulu 

TORNIO

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

la 12.9. klo 10 liturgia
to  24.12. klo 10 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus

RAAHE

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

pe  20.11. klo 17 vigilia, Raahen ev.lut. 
 seurakuntakodin pieni sali 
 (Kirkkokatu 10, Raahe)  
la  21.11. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän temppeliin 
 tuominen, Raahen ev.lut. seurakunta-
 koti (Kirkkokatu 10, Raahe)

TERVOLAN VAREJOKI

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

la  3.10. klo 10 liturgia
la  12.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 temppelijuhla

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
PIENI SALI
Kirkkotie 1

la  19.12. klo 11 liturgia

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN 
RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249

su  23.8. klo 10 liturgia
la  3.10. klo 10 liturgiaKirkkoherra Marko toimittamassa kastetta Torniossa.
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Siunattua 
juhlaa!

Pyhien 
apostolien 
Pietarin ja 
Paavalin 
juhlaliturgia 
Torniossa 
29.6.
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Kuva: Tuukka Rantanen

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

OPI RESITOIMAAN -LUKIJAKURSSI
Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 
Kurssilla opetellaan resitoimaan eli luke-
maan rukouksia ja jumalanpalvelustekste-
jä kirkossa. Lisäksi tutustutaan ehtoopalve-
lusten ja liturgian järjestykseen. 
Kaikki ovat tervetulleita! 
Opetusta antavat kanttorit Reijo ja Juhani 
 
KIRKKOLAULUPIIRI 
Kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.00-17.00 
seuraavasti: 
2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 
4.11., 11.11., 18.11., 9.12. ja 16.12. 
Tervetuloa laulamaan kaikenlaisia lauluja!
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi 
 
SEURAKUNTASALILLA PÄIVÄKAHVIA 
TARJOLLA JOKA PERJANTAI 
Perjantaisin klo 13.00-14.00 
Tarjolla päiväkahvit keskustelua ja yhteis-
laulua 
Tervetuloa!
 
KATEDRAALIKUORO 
Katedraalikuorosta on muodostettu kaksi 
kokoonpanoa. 
Vuorosunnuntaisin (7) laulajaa laulavat li-
turgioissa 23.8.2020 lähtien. 
Torstaisin klo 17.00-19.00 koko kuoro har-
joittelee srk-salilla.
Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunte-
ja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei 
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen 
vaatii. Kuoro keskittyy ohjelmistossaan 
jumalanpalvelusmusiikkiin. Ota rohkeasti 
yhteyttä: kanttori Juhani Matsi, puh. 044-
5115743, juhani.matsi@ort.fi
 

LAPSIKUORO JA KIRKKOKERHO 
Seurakunnan lapsikuoro ja kirkkokerho 
ovat toistaiseksi tauolla. 

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

Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi seu-
rakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti 
yhteyttä. Lisätiedot: Marja Tervahauta, 
p. 044 214 5302, mtervahauta@live.com

Kaksi esipaimenta.

Arkkipiispa Leo sai kirkkokerhon 
askarteleman tutun hahmon.
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Ohjaaja Hannu Oikarinen 
antaa ponomariopetusta.
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Hilpeät leirihäät
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OULUN SEURAKUNTA 

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu seuraavasti: 
ke  7.10.2020 klo 17 
Paula Tuomikoski: 
”Pietarilaispakolaisesta piispaksi –
Arkkipiispa Paavalin (1914-1988)
historiallinen elämänkerta – Osa I”
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 liittymis-
tä harkitseville kokoontuu ehtoo-
palveluksen jälkeen joka toinen torstai 
kello 17 Pyhän Kolminaisuuden kated-
raalissa Oulussa. Mukaan voi liittyä myös 
kurssin alkamisen jälkeen, tai halutessaan 
voi osallistua vain tiettyihin iltoihin. Koko-
naisuudessaan katekumeenikurssi tarjoaa 
monipuolisen perustietopaketin ortodok-
sisesta uskosta, elämästä ja kulttuurista.
to  24.9. Aloitus: jumalanpalvelukset ja 
 kirkkotila, jumalanpalvelustavat 
to  8.10. Ortodoksisen uskon pääpiirteitä
 ja ihmiskuva 

to  22.10. Yleisesitys ortodoksisesta 
 kirkosta Suomessa ja maailmalla 
to  5.11. Ikonit ortodoksisessa kirkossa 
to  19.11. Raamattu ja traditio 
to  3.12. Ortodoksinen kirkkomusiikki 
Lisätietoja: isä Tuukka Rantanen, tuukka.
rantanen@ort.fi / p.044 5115 744 
 
HUOM! Myös Kemin ortodoksisella kirkolla 
alkavat Ortodoksisuus tutuksi -illat 
joka toinen keskiviikko klo 17 ke 2.9. alkaen. 
Tervetuloa!

NUORTEN LAUANTAI-ILLAT
Nuorten illat pidetään lauantaisin ja alka-
vat kirkossa vigilialla klo 17. Jos et pääse 
heti siihen mukaan niin tervetuloa jouk-
koomme myöhemmin illalla! Kerhohuo-
neelle siirrytään kirkosta  n. klo 18:30.

Syksyn 2020 illat pidetään seuraavasti: 
la 5.9., la 26.9., la 10.10., la 14.11. ja la 5.12.
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!
isä Tuukka ja kanttori Reijo 

KIRKKOKERHON  
ULKOILUTAPAHTUMA

lauantaina 26.9. klo 10-13 
katedraalissa (Torikatu 74, Oulu) 

ja Hollihaan Keskusleikkipuistossa

Ohjelma:
klo 10-11 liturgia katedraalissa
klo 11-13 makkaranpaistoa ja 

ohjattua toimintaa 
Hollihaan leikkipuistossa

Ilmoittautumiset: puh. 044 511 5741.

Helena-kanttori kertoo kuolemasta hautausdemonstraatiossa.
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Leirikatutaidetta laillisella seinällä.
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Satu Tuomela opettaa nuortenillassa 
ikonimaalausta.
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Kirkonrakennuskilpailu.
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Pikkuveli pääsee ison veljen syliin
Olemme eläneet vaikeata aikaa, mutta jaksaneet ja jaksamme edelleen, sillä uskomme on 
voimakas ja yhteisöllisyys on elävä. Pärjäämme, tapahtuipa sitten mitä tahansa. 

Vaikka kriisi, jossa elämme, on vaikeuttanut kirkollista elämää, silti se on lähentänyt 
meitä, me olemme kaivanneet toisiamme. On tietenkin valitettavaa, että yhteinen murhe 
lähentää, mutta on siinä se hyvä puoli, että huomaamme tarvitsevamme toisiamme. Tämä 
on totta ja todella ilahduttavaa. On hienoa elää ja tuntea läheisyyttä, se lähentää ja antaa 
voimaa. Vaikka se olisi televiestintää. 

Mielestäni Vaasan ortodoksisen seurakunnan henki on hyvä ja rakastava. Kaikuja sii-
tä on kantautunut kautta koko kirkkokuntamme. Yhteisissä tapahtumissa henki on ollut 
hyvä, rakkauden on aistinut niin jumalanpalveluksissa kuin muissakin tilaisuuksissa. Eri-
pura lienee väärä sana luonnehtia seurakuntamme elämää – täällä on keskinäinen rakkaus 
ja me jokainen olemme yhtä tärkeitä.

Kiitollisin mielin ja haikein tuntein suren Laura-kanttorin 
poislähtöä. Laura – rakkaan ystäväni isä Raimon tytär – teit hie-
noa työtä täällä, työsi jälki näkyy. Todella uhrautuvasta työstäsi 
jää iso aukko kuorotoimintaan ja muuhunkin. Uskon, että koko 
seurakunta hyvästelee sinua lämpimästi ja toivottaa uudelle elä-
mällesi kaikkea hyvää. Kiitos Laura.

Seurakuntamme yhdistyy 2021 Tampereen seurakuntaan – 
 ”pikkuveli” pääsee ”isonveljen” syliin. Kaikki toimintamme säi-
lyy täällä normaalisti entisellä tavalla, mikään ei muutu. Hal-
linnollinen vastuu siirtyy Tampereelle, mutta ei syytä huoleen: 
”oma poikamme ” isä Aleksej on siellä kirkkoherrana, Hän tun-
tee ja rakastaa meitä, tiedän sen nääs.

Tämä liittyminen aiheuttaa myös sen, että marraskuun 
alussa joudutaan suorittamaan päättävien elinten vaalit. Tottakai meilläkin on sananvalta 
eli hallinnollinen tasa-arvo toimii. Tiedän, että meidän nykyisistä valtuutetuistamme on 
vastuunkantajiksi myös tulevassa suurseurakunnassa. Me toimimme yhdessä ja ne vuodet, 
jotka olen viettänyt ja vietän eri toiminnoissa ovat vieneet meitä yhdessä eteenpäin ja olem-
me voineet kannustaa toisiamme. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kiitollisin mielin kirjoitin tämän ja todella kiitän rakkaudesta, jonka aistin seurakun-
nassamme. Rakkaat ystävät, turhaan kirkkoamme ei sanota rakkauden kirkoksi.

Isä Pekka

Vi har genomgått en svår tid. Vi har orkat och kommer att orka fortsättningsvis. När vi har 
en fast tro och en levande gemenskap, kommer vi att klara oss vad som än må hända. Även 
om krisen som vi upplevt har försvårat det kyrkliga livet har den även fört oss närmare 
varandra. Att den gemensamma strapatsen har svetsat oss ihop är onekligen paradoxalt. 
Krisen vi upplevt har visat att vi behöver varandra, vilket är en sann glädje, även om um-
gänget till stor del har skett via olika medier. 

Jag anser att andan inom Vasa ortodoxa församling har varit god. Vi har upplevt kär-
leksfull samvaro både under gudstjänsterna och i andra sammanhang. Inga motsättningar 
utan varm gemenskap där vi alla är lika viktiga. 

Med tacksamhet och saknad och sorg i sinnet är jag för att vår kantor Laura lämnar 
oss. Du Laura, dotter till min kära vän fader Raimo, har gjort ett gediget arbete. Spåren 
av din begåvning både syns och hörs i kören och många andra sammanhang. Jag känner 
uppriktigt att hela församlingen tackar dig och önskar dig allt gott i ditt liv! Tack Laura! 

Vår församling sammanslås fr.o.m. 2021 med Tammerfors ortodoxa församling. Det 
känns som om lillebror hoppar i storebrors famn. Aktiviteterna inom församlingen består 
som förut. Den administrativa biten sker till stor del i Tammerfors – men ingen oro därav. 
Vår egen son, fader Aleksej blir vår kyrkoherde. Han känner oss och älskar oss. 

Sammanslagningen för med sig även det faktum att vi i november står inför val av 
nya förtroendevalda. Våra åsikter kommer att bli hörda, den administrativa demokratin 
fungerar, och våra nuvarande förtroendevalda är fullt kapabla att ta sitt ansvar även inom 
storförsamlingen. Vi fungerar väl tillsammans. 

Under dessa år jag tjänat församlingen har vi uppmuntrat varandra. Detta bådar gott i 
fortsättningen. Med tacksamhet i sinnet har ja skrivit dessa rader. Jag tackar för den kärlek 
jag fått motta inom församlingen. Kära vänner, det är inte utan anledning vår kyrka bär 
namnet Kärlekens Kyrka!

 
fader Pekka

VAASAN SEURAKUNTA 

VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksinen seurakunta
Koulukatu 45
65100 Vaasa
www.vaasaort.fi
vaasa@ort.fi

Kirkkoherranvirasto on avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14.

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

Kirkkoherra Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi

Pappi Pekka Helakallio
(1.2.–31.12.2020) 
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.fi

Kanttori Nina Jolkkonen-Porander
(sijaisuus 31.10.2020 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
(31.12.2020 asti) 
vaasa@ort.fi (töissä la klo 14–15)

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.

Papiston tervehdys  –  Prästerskapets hälsning
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VAASAN SEURAKUNTA 

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa

To  3.9. klo 17 ehtoopalvelus
Ma  7.9. klo 17 vigilia
Ti  8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän Neitsyt Marian 
 syntymä, koululaiset mukaan
To  10.9. klo 17 ehtoopalvelus
Su  13.9. klo 17 vigilia
Ma  14.9. klo 10 liturgia, 
 Kunniallisen ja eläväksitekevän 
 Ristin ylentäminen
To  17.9. klo 17 ehtoopalvelus
To  24.9. klo 17 ehtoopalvelus 
La  26.9. klo 17 vigilia
Su  27.9. klo 10 liturgia
Su 4.10. liturgia
To  8.10. klo 10 aamupalvelus
To  8.10. klo 17 ehtoopalvelus
To  22.10. klo 10 aamupalvelus

To  22.10. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  23.10. klo 10 Jaakobin liturgia
La  24.10. klo 17 vigilia
Su  25.10. klo 10 liturgia, kriparin päätös
To  29.10. klo 10 aamupalvelus
To  29.10. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  30.10. klo 17 vigilia
La  31.10. klo 10 liturgia, 
 Karjalan valistajien juhla
To  5.11. klo 10 aamupalvelus
To  5.11. klo 17 ehtoopalvelus

Vaasan 
ortodoksisen 
hautausmaan 
siivoustalkoot 
17.6.2020.

Ku
va

: V
ei

jo
 K

an
ni

ne
n

Kuva: Nina Jolkkonen-Porander
Liturgia kirkon edessä 1.6.2020.

EU ruoka-avun
vastaanotto
10.6.2020.

Ku
va

: S
am

er
 K

ay
al

i

28  •  PAIMEN-SANOMAT

PAIMENSANOMAT220_1-36.indd   28PAIMENSANOMAT220_1-36.indd   28 1.9.2020   10:11:231.9.2020   10:11:23



Ku
va

: S
irk

ka
 U

sc
ha

ko
ff

La  7.11. klo 14 perhepäivä 
 seurakuntatalolla
La  7.11. klo 17 ehtoopalvelus
Su  8.11. klo 10 liturgia, 
 valtuustovaalien äänestys 
 klo 11.30–13.00
To  12.11. klo 10 aamupalvelus
To  12.11. klo 17 ehtoopalvelus
To  19.11. klo 10 aamupalvelus
To  19.11. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  20.11. klo 17 vigilia
La  21.11. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian 
 temppeliin tuominen
To  26.11. klo 10 aamupalvelus
To  26.11. klo 17 ehtoopalvelus
La  28.11. klo 17 vigilia
Su  29.11. klo 10 liturgia
To  3.12. klo 10 aamupalvelus
To  3.12. klo 17 ehtoopalvelus
La  5.12. klo 17 vigilia
Su  6.12. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 Puhän Nikolaoksen juhla, praasniekka
To  10.12. klo 10 aamupalvelus
To  10.12. klo 17 ehtoopalvelus
La  12.12. klo 17 vigilia
Su  13.12. klo 10 liturgia
To  17.12. klo 10 aamupalvelus
To  17.12. klo 17 ehtoopalvelus
To  24.12. klo 10 liturgia

To  24.12. klo 14 ehtoopalvelus
Pe  25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia

LAPUA

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

Ke  19.8. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
Su  20.9. klo 10 liturgia
Ke  23.9. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
Su  11.10. klo 10 liturgia
Ke  21.10. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
La  7.11. klo 15.30 rukouspalvelus, 
 valtuustovaalien äänestys klo 16–17
Ke  18.11. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
Su  22.11. klo 10 liturgia
Ke  16.12. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
La  26.12. klo 10 liturgia

KOKKOLA

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

ke  26.8. klo 17 ehtoopalvelus ja
 ortodoksiapiiri 
su  6.9. klo 10 Ekumeeninen palvelus 
 Kaarlelan kirkko 
ma 7.9. klo 17 vigilia 
ti  8.9. klo 10 liturgia, koululaiset 
pe  11.9. klo 20 kiitosakatistos ja 
 tsasounan esittely 
su 13.9. klo 17 vigilia 
ma 14.9. klo 10 liturgia 
ke  16.9. klo 17 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
la  19.9. klo 17 vigilia 
su  20.9. klo 10 liturgia, 
 valtakunnallinen sotaorpojen päivä 
ke  14.10. klo 17 ort.piiri 
la  24.10. klo 17 vigilia 
su  25.10. klo 10 liturgia 
su  1.11. klo 10 liturgia 
la  7.11. klo 10.45 rukouspalvelus, 
 srk valtuuston vaalit 11–12
la  14.11. klo 17 vigilia 
su  15.11. klo 10 liturgia 
ke  25.11. klo 17 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
la  12.12. klo 17 vigilia 
su  13.12. klo 10 liturgia 
to  24.12. klo 17 ehtoopalvelus 
pe  25.12. klo 10 liturgia 
pe  1.1.2021 klo 12 uuden vuoden 
 rukouspalvelus 

Kristuksen hautauskuva Kokkolassa.
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Ennen pyhitettyjen lahjojen liturgia 11.3.2020.
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Pääsiäisyön 
palvelus 
19.4.2020.
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Lappajärvi 1.3.2020
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Etäkirkko kotona.
Kuva: Eeva Simons

VAASAN SEURAKUNTA 

PIETARSAARI

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

su  30.8. klo 10 liturgia 
su  13.9. klo 10 liturgia 
su  29.9. klo 10 liturgia 
su  4.10. klo 10 liturgia 
su  18.10. klo 10 liturgia 
la  31.10. klo 10 liturgia 
su  8.11. klo 10 liturgia 
su  29.11. klo 10 liturgia 
to  24.12. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

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

To  20.8. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri 
Su  6.9. klo 10 liturgia
To  17.9. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri
To  24.9. klo 18 maallikkopalvelus
To  1.10. klo 18 ehtoopalvelus
La  3.10. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 praasniekka
To  22.10. klo 18 maallikkopalvelus
Su  1.11. klo 10 liturgia
To  12.11. klo 18 maallikkopalvelus

To  19.11. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri
To  3.12. klo 18 maallikkopalvelus
To  17.12. klo 18 ehtoopalvelus ja ort.piiri
Su  20.12. klo 10 liturgia 

KAUHAJOKI

EV.LUT KIRKKO
Kyntäjäntie 1

La 19.9. klo 10 liturgia
La  14.11. klo 10 liturgia
La  19.12. klo 10 liturgia

NÄRPIÖ

NÄRPES FÖRSAMLINGSHEM
Kyrktåget 2

sö  13.9  kl. 10 liturgi på svenska
sö  15.11 kl. 10 liturgi på svenska

KRISTIINANKAUPUNKI

PYHIEN MIRHANTUOJANAISTEN 
RUKOUSHUONE
Peruksentie 247, Lapväärtti

Aamupalvelus perjantaisin klo 10

LAPPAJÄRVI

EV.LUT KIRKKO
Kärnäntie 11, Lappajärvi

Su  23.8. klo 14 rukouspalvelus ja 
 ortodoksikerho 
 (Maneesintie 16, 62600 Lappajärvi)
su  22.11. klo 10 liturgia 

ÄHTÄRI

Nyyssöläntie 235, Ähtäri

La  19.9. klo 15 ehtoopalvelus 

ALAJÄRVI

EV.LUT SEURAKUNTATALO 
Alvar Aallon tie 3, Alajärvi

Su  23.8. klo 17 rukouspalvelus ja 
 ortodoksiapiiri

VETELI

HONKAKAPPELI
Emäntäkouluntie 52, Veteli

la  26.9. klo 10 liturgia
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

KATEKUMEENIOPETUS VAASASSA
(Koulukatu 45, Vaasa)
Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, ota yh-
teyttä pappiin ja sovi tapaaminen.  
Ortodoksiseen kirkkoon liittyville järjeste-
tään syksyllä katekumeeniopetusta Vaa-
sassa. Ensimmäinen kokoontuminen on 
lauantaina 29.8. klo 15 seurakuntasalilla. 
Lisätietoja isä Andrei Sotsov 
puh. 040 076 1718. Tervetuloa!

KIRKKOLAULU VAASASSA 
Uudet laulajat ovat tervetulleita kirkko-
kuoroon! 
Kanttori järjestää tulijoille laulukokeen. 
Kirkkolaulun alkeet torstaisin klo 15.30–
16.30.
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin ehtoo-
palveluksen jälkeen klo 17.30–19.
Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh 040 7392149

ORTODOKSIAPIIRI KOKKOLASSA 
(Katariinankatu 3, Kokkola)
Kokkolan tsasounassa kokoontuu keski-
viikkoisin ortodoksiapiiri. Kerhojen ajat ja 
teemat ovat: ke 26.8. ehtoopalveluksen 
jälkeen. Aiheena avioliiton sakramentti ja 
sen merkitys

ke  16.9. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena katumuksen sakramentti ja 
 merkitys.
ke  14.10. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena ehtoollisen sakramentti
ke  25.11. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena sairaanvoitelun ja pappeuden 
 sakramentti
Lisätietoja isä Pekalta puh. 040 510 3077.

LITURGIAN JÄLKEINEN 
KESKUSTELUPIIRI PIETARSAARESSA 
(Tsasounankuja 2, Pietarsaari) 
(suomi, svenska)
Syyskuusta alkaen liturgian jälkeen isä 
Pekka Helakallio ja kanttori Karl-Henrik 
Wahlfors pitävät lyhyen alustuksen, jonka 
pohjalta keskustellaan yhdessä seuraavista 
aiheista.
Från och med september kommer prästen 
och kantorn att ordna diskussionsträffar 
runt följande teman:
su  13.9. liturgian jälkeen. 
 Aiheena avioliiton sakramentti ja 
 kasteen sakramentti ja sen merkitys
su  29.9. liturgian jälkeen. 
 Aiheena katumuksen sakramentti ja 
 ehtoollisen sakramentti  
su  18.10. liturgian jälkeen.  

 Aiheena sairaanvoitelun ja pappeuden 
 sakramentit
su  31.10. liturgian jälkeen. 
 Aiheena Ortodoksiset jumalan-
 palvelukset
su  8.11. liturgian jälkeen. 
 Aiheena Joulupaasto
su  29.11. klo 10 liturgian jälkeen. 
 Aiheena sairaanvoitelun ja pappeuden 
 sakramentit
to  24.12. klo 10 liturgia jälkeen. 
 Aiheena Kristuksen syntymä

ORTODOKSIKERHO LAPUALLA 
(Koulukatu 7, Lapua)
Lapuan tsasounassa kokoontuu kuukau-
sittain ortodoksiapiiri. Kerhojen ajat ja 
teemat ovat:
ke  19.8. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena Ortodoksiset jumalan-
 palvelukset
ke  23.9. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena kasteen sakramentti ja 
 avioliiton sakramentti niiden merkitys
ke  21.10. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena katumuksen sakramentti ja   
 ehtoollisen sakramentit ja 
 niiden merkitys
ke  18.11. ehtoopalveluksen jälkeen. 
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Helluntailiturgia 
ulkona 7.6.2020.

Kanttorin paikka koronan aikana.
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Striimausjärjestelmä Vaasassa. Striimauksesta huolehtimassa 
Otto Varpula ja Oili Viskari.
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Vi lever i en besynnerlig tid. Den virologiska inspärrningen 
under de senaste månaderna har satt sina spår. Situationen 
har tvingat oss församlingsanställda inse att arbetsbilden har 
förändrats avsevärt under koronaexistensen. Under den Stora 
Fastan  är det ju naturligt att vi dryftar vad som egentligen är 
väsentligt, både privat och i församlingslivet.

Gudstjänster har ”streamats” och bönelivet beträffande 
församlingen sker per distans. Gudstjänster sända via sociala 
medier är av stor betydelse för dem som inte kan delta i dem 
fysiskt. 

Ur kantorns synvinkel är situationen krävande. Inga kör-
övningar, vilket för mig personligen har varit tungt eftersom 
körens närvaro är för mig själva kryddan i arbetet. Jag väntar 
otåligtm på den tid då vi igen har möjligheten att musicera till-
sammans.

Det finns dock även ljuspunkter i denna exeptionella tid. 
Jag känner stor glädje att kyrkomusiken intresserar även sång-
are och musikstuderanden i trakten. Vi har fått några skickliga 
sångare med i körarbetet. Jag känner stor tacksamhet! Vad kan-
torn personligen beträffar har jag haft den stora glädjen att få 
medverka i flera högklassiga projekt med mina kolleger inom 
lutherska församlingen i Karleby, samt i Lappo, Kauhajoki och 
Seinäjoki.

 Allt detta givetvis innan koronabegränsningarna.

 Ordet corona har bety-
delsen krona i fllera språk. 
Vi människor har benägen-
heten att upphöja oss själva 
till skapelsens konungar.
Vilken tur att vi blir påmin-
da om att vi inte alls är det. 
Begränsningarna kan även 
ses som något positivt. Vi 
blir tvungna att se det vä-
sentliga i kyrkans böneliv.

I skrivande stund har vi blivit informerade att begränsning-
arna fortsätter ännu i åtminstone i tre månader till. I denna si-
tuation bör vi ta hänsyn till våra medmänniskor och vara barm-
härtiga mot dem. Låt oss glädjas under påskens glada budskap! 
Låt oss tänka kreativt och göra vårt bästa! 

”Du, odödlige, steg ner i graven, men tillintetgjorde döds-
rikets makt. Och du stod upp som segrare, Kristus, vår Gud. 
Till de myrrabärande kvinnorna sade du: Gläd er! Och dina 
apostlar gav du frid, du som skänker de fallna uppståndelsen”  
-Kontakion (ton 8)

 I Karleby, 26.04.2020
 Karl-Henrik Wahlfors, kantor

VAASAN SEURAKUNTA 

 Aiheena sairaanvoitelun ja pappeuden 
 sakramentit

ORTODOKSIAPIIRI SEINÄJOELLA
(Päivölänkatu 32, Seinäjoki)
to  20.8. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena kasteen ja mirhavoitelun 
 sakramentti
to  17.9. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena Ehtoollisen sakramentti
to  1.10. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena katumuksen sakramentti ja 
 sairaanvoitelun sakramentit

Malina ja Jonas Björklundin 
avioliittoon vihkiminen 
Vaasassa 15.8.2020.

Karlebykantorns Koronafunderingar
Kristus är uppstånden!

to  19.11. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena joulupaasto 
to  17.12. ehtoopalveluksen jälkeen. 
 Aiheena Suuret juhlat

KOTIELÄINTEN SIUNAUKSET 
PIETARSAARESSA JA VAASASSA
Su  30.8. klo 11.30 toimitetaan kotieläinten 
 siunaus Vaasan Nikolaoksen kirkon 
 edessä. Siunaus Pietarsaaren rukous- 
 huoneella 30.8. liturgian jälkeen 
 n. klo 11.30. Kaikki karvattomat ja 
 karvalliset kotieläimet ovat tervetulleita.

LUONTORETKI SVEDJEHAMN 
LINTUTORNILLE SUNNUNTAINA 30.8. 
Patriarkka Bartholomeos on siunannut 
kirkkovuoden ensimmäisen päivän luo-
makunnalle. Tämän kunniaksi teemme 
pienen retken luonnon kauniille lintu-
tornille Raippaluodon Björköbyhyn. 
Lähtö p. Nikolaoksen kirkolta su 30.8. 
liturgian jälkeen. Retki toteutetaan omilla 
autoilla.
Svedjehamnin lintutornilla toimitetaan 
kiitosakatistos klo 13. Omia eväitä voi 
ottaa mukaan. Tervetuloa!
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Piispallinen liturgia ja 
kotieläinten siunaus 

30.8.2020.
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Päivämäärä ______ /______ 2020

Ehdottajien omakätiset allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Palautettava seurakunnan kirkkoherravirastoon (Koulukatu 45, 65100 Vaasa) viimeistään to 17.9.2020 klo 14:00 mennessä. 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82§

Ehdokkaiden suostumus: Täten ilmoitan suostuvani ehdokkaaksi Tampereen ortodoksisen seurakunnanvaltuuston vaalissa valittaessa 
 valtuuston jäseniä toimikaudelle 2021–2024.

Päiväys ja ehdokkaan allekirjoitus:

Kuulutus seurakunnanvaltuuston 
ylimääräisestä vaalista 2020

Vaalin toimittamisen aika
11.6.2020 kokouksessaan Vaasan ortodoksisen seurakunnan vaalilauta-
kunta on hyväksynyt 5.6.2020 KP metropoliitta Elian vaalimääräyksen, 
jonka mukaan seurakunnan alueella on toimitettava ylimääräiset valtuus-
tovaalit. Uuden valtuuston toimikausi on 1.1.2021–31.12.2023. Vaali on 
aloitettava 1.11. ja päätettävä viimeistään 15.11.2020.
 
Tampereen ja Vaasan seurakunnan yhteenlaskettu väkiluku on 4284 hen-
kilöä (31.12.2019).  
 
Vuoden 2021 alusta aloittava Tampereen ortodoksinen seurakunta jaetaan 
neljään vaali-alueeseen seuraavalla paikkajaolla:
 
I vaalialue (Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, 
Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi): 9 valtuustopaikkaa
II vaalialue (Eurajoki, Honkajoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Jämi-
järvi, Jämsä, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kuhmoinen, Merikarvia, Mänttä-
Vilppula, Nakkila, Parkano, Pomarkku, Pori, Ruovesi, Sastamala, Siikainen, 
Orivesi, Ulvila, Virrat): 2 valtuustopaikkaa
Nykyisen Vaasan ortodoksisen seurakunnan vaalialueeseen kuuluvat: 
III vaalialue (Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Laihia, Isokyrö, Korsnäs, Närpes, 
Kaskinen ja Kristiinankaupunki, Isojoki, Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, 
Vöyri): 2 valtuustopaikkaa
IV vaalialue (Kannus, Kokkola, Pietarsaari, Pedersöre, Kruunupyy, Larsmo, 
Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli, Ilmajoki, Seinäjoki, 
Lapua, Kuortane, Ähtäri, Soini, Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Alavus, 
Kauhava): 2 valtuustopaikkaa
 
Ylimääräinen valtuustovaali toimitetaan Vaasan ortodoksisen seurakun-
nan alueella 7.–8.11.2020 välisenä aikana. III vaalialueen vaalit järjestetään 
lauantaina 7.11. Kokkolassa (klo 11–12) sekä Lapualla (klo 16–17) ja IV vaa-
lialueen vaalit järjestetään sunnuntaina 8.11. Vaasassa (liturgian jälkeen  
klo 11.30–13). Ortodoksisen kirkkojärjestyksen mukaisesti uuteen valtuus-
toon valitaan yhteensä 15 jäsentä, (KJ 81§ mom. 1), joista Vaasan ortodok-
sisen kappeliseurakunnan alueelta valitaan 4 jäsentä.  
 

Äänioikeutettujen luettelo
Äänioikeutettujen luettelo laitetaan nähtäville kirkkoherranvirastoon 
16.9.2020–22.9.2020 seitsemän päivän ajaksi. Vaatimus äänioikeutettu-
jen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon 
viimeistään nähtävillä pitoajan päättymisen jälkeen toisena arkipäivänä 
24.9.2020.
 
Ehdokkaiden asettaminen
Kahdella Vaasan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on 
oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.
 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enin-
tään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuus-
toon jäseniä eli III vaalialueelta enintään kaksi (2) jäsentä sekä IV vaalialu-
eelta enintään kaksi (2) jäsentä. 
 
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvi-
rastoon (Koulukatu 45, 65100) 45 päivää ennen vaalitoimituksen alkua 
17.9.2020 klo 14.00. Vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon ja tarkistaa 
sekä vahvistaa äänioikeutettujen luettelon 17.9.2020 kokouksessaan. Tästä 
päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus, joten päätökseen on liitettä-
vä oikaisuvaatimusohjeet. Sen jälkeen luetteloon ei saa tehdä muutoksia. 
Vaalilautakunta päättää vaalin tuloksen julkaisemisajankohdan.
 
Ehdokasluettelo, ilmoitus äänestyspaikoista ja ajoista, vaalitavasta sekä 
siitä milloin vaalin tulos julkaistaan, on asetettava nähtäväksi 30 päivää 
ennen vaalitoimituksen alkamista 2.10.2020.
 
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristilli-
sestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltai-
nen eikä Vaasan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
 
Vaasassa, 15.8.2020
Andrei Sotsov, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Ehdokkaiden asettaminen seurakuntavaltuuston ylimääräiseen vaaliin 2020
Ehdokkaiden asettaminen seurakunnanvaltuuston vaaliin 2020 Tampereen ja Vaasan seurakunnissa. Me allekirjoittaneet seurakunnan jäsenet 
ehdotamme omalla vaalialueellamme vuoden 2020 seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalia varten ehdokkaiksi seuraavia tuntemiamme henkilöitä:

Vaalialue:  __________________________________________________

Ehdokkaan nimi:  ____________________________________________

Syntymäaika:  _______________________________________________

Kotikunta:  _________________________________________________

Sähköpostiosoite:  ___________________________________________

Puhelinnumero:  ____________________________________________

Ehdokkaan nimi:  ____________________________________________

Syntymäaika:  _______________________________________________

Kotikunta:  _________________________________________________

Sähköpostiosoite:  ___________________________________________

Puhelinnumero:  ____________________________________________ 
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Время проведения выборов
Избирательная комиссия Православного прихода Вааса на собрании 
11.6.2020 одобрила указ о проведении выборов, подписанный 5.6.2020 Его 
Высокопреосвященством митрополитом Илией, в соответствии с которым 
в приходе должны быть проведены внеочередные выборы в Собрание 
уполномоченных прихода. Период действия полномочий Собрания упол-
номоченных прихода нового созыва 1.1.2021–31.12.2023. Выборы должны 
быть проведены в период с 1.11. до 15.11.2020.  
Число прихожан православных приходов Тампере и Вааса вместе состав-
ляет 4284 человек (на 31.12.2019).  
Учреждаемый с начала 2021 года Православный приход Тампере разделя-
ется на 4 избирательных округа:  
I избирательный округ (Акаа, Кангасала, Лемпяала, Нокиа, Пирккала, 
Пялкяне, Тампере, Валкеакоски, Весилахти, Юлёярви): 9 мест в Собрании 
уполномоченных прихода
II избирательный округ (Эурайоки, Хонкайоки, Хямеенкюрё, Икаали-
нен, Юупайоки, Ямиярви, Ямся, Канкаанпяя, Карвиа, Кихниё, Кухмойнен, 
Мерикарвиа, Мянття-Вилппула, Наккила, Паркано, Помаркку, Пори, Руове-
си, Састамала, Сиикайнен, Оривеси, Улвила, Виррат): 9 места в Собрании 
уполномоченных прихода
Территория действующего Православного прихода Вааса охватывает:
III избирательный округ (Вааса, Мустасаари, Маалахти, Лайхиа, Исокюрё, 
Корснез, Нерпес, Каскинен и Кристиинанкаупунки, Исойоки, Теува, Карий-
оки, Каухайоки, Курикка, Вёюри): 2 места в Собрании уполномоченных 
прихода 
IV избирательный округ (Каннус, Коккола, Пиетарсаари, Педершёре, 
Круунупюю, Ларсмо, Халсуа, Каустинен, Лестиярви, Перхо, Тохолампи и 
Ветели, Илмайоки, Сейняйоки, Лапуа, Куортане, Яхтяри, Сойни, Алаярви, 
Вимпели, Лаппаярви, Эвиярви, Алавус, каухава): 2 места в Собрании упол-
номоченных прихода 
Внеочередные выборы в Собрание уполномоченных прихода на терри-
тории Православного прихода Вааса проводятся в период 7.-8.11.2020. 
Выборы в III избирательном округе проводятся в субботу 7.11 в Коккола 
(с 11 до 12 час.) и в Лапуа (с 16 до 17). Выборы в IV избирательном округе 
проводятся в воскресенье 8.11. в Вааса (после Божественной Литургии с 
11.30 до 13 час). В соответствие с Уставом ФПЦ  в состав Собрания уполно-
моченных прихода избирается 15 членов, (Устав ФПЦ § 81 п. 1), из которых 
от Православного часовенного прихода Вааса – четыре представителя. 

Список обладающих правом голоса 
Список лиц, имеющих право голоса, предлагается для ознакомления в кан-
целярии настоятеля в период с 16.9.2020 по 22.9.2020, сроком на одну не-
делю. Требование о внесении изменений в список имеющих права голоса 
должно быть представлено в письменном виде в канцелярию настоятеля 
самое позднее на второй будний день, по истечении срока ознакомления 
со списком 24.9.2020. 
Выдвижение кандидатов
Два обладающих правом голоса прихожанина Православного прихода 
Вааса могут выдвигать кандидатов от своего избирательного округа на вы-
боры в Собрания уполномоченных прихода. 
Предложение должно быть представлено в письменном виде, и каждое 
предложение может содержать количество имён кандидатов, соответ-
ствующее число избираемых от избирательного округа членов Собрания 
уполномоченных или от III избирательного округа - два (2) члена, и от IV 
избирательного округа - два (2) члена. 
Документы в отношении выдвижения кандидатов необходимо предста-
вить в канцелярию прихода (Koulukatu 45, 65100) 17.9.2020 к 14.00 часам, за 
45 дней до проведения выборов. Избирательной комиссией утверждается 
список кандидатов на выборы в состав Собрания уполномоченных, а так-
же проверяет и утверждает список обладающих правом голоса прихожан 
на собрании 17.9.2020. В отношении данного решения может быть подана 
апелляция, поэтому к решению должны быть приложены правила подачи 
апелляции. После этого изменения в список не могут быть внесены. Изби-
рательная комиссия принимает решение относительно даты опубликова-
ния результатов выборов. 
Список кандидатов, объявление относительно мест и времени проведе-
ния голосования, способы проведения выборов, а также даты публикации 
результатов выборов должны быть представлены для всеобщего ознаком-
ления 2.10.2020, за 30 дней до начала проведения выборов. 
Право быть избранным
Право выдвигаться в качестве кандидата на выборах в состав Собрания 
уполномоченных прихода обладает прихожанин, известный своими пра-
вославными христианскими убеждениями, правоспособность которого 
не ограничена, и не являющийся штатным сотрудником Православного 
прихода Вааса. 
В Вааса, 15.8.2020
свящ. Андрей Сычёв, настоятель
председатель избирательной комиссии

Объявление о внеочередных выборах в Собрание 
уполномоченных прихода в 2020 году

Выдвижение кандидатов на внеочередные выборы в состав Собрания 
уполномоченных прихода в 2020 году

Дата ______ /______ 2020

Собственноручные подписи и расшифровка имён выдвигающих кандидата

Необходимо представить в канцелярию настоятеля до 14:00 среды 17.9.2020. Устав ФПЦ (174 / 2007) §82

Согласие кандидата: Настоящим даю своё согласие на избрание в состав Собрания уполномоченных прихода на срок 2021-2024

Дата и подпись кандидата:

Выдвижение кандидатов на выборы в состав Собрания уполномоченных Православного прихода Вааса и Тампере в 2020 году. Мы, нижеподписавшиеся 
прихожане, выдвигаем в качестве кандидатов на выборы в состав Собрания уполномоченных прихода от нашего округа следующих известным нам лиц:

Избирательный округ: ________________________________________

Имя кандидата: ______________________________________________

Дата рождения: _____________________________________________

Муниципалитет проживания: ___________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________

Номер телефона: ____________________________________________ 

Имя кандидата: ______________________________________________

Дата рождения: _____________________________________________

Муниципалитет проживания: ___________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________

Номер телефона: ____________________________________________ 
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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!

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

Asianajotoimisto Heikki Kukkonen.indd   1Asianajotoimisto Heikki Kukkonen.indd   1 20.8.2020   14:30:0620.8.2020   14:30:06

Lämmin kiitos Teille kaikille, 
jotka kunnioititte Seija Veikkolaisen muistoa 

ja otitte osaa suruumme.
Omaiset

Kulmakivi-festarit siirtyvät 
vuodella, mutta tänä syksynä 

vietetään etkoja

Ortodoksisten nuorten oma 
festari Kulmakivi oli tarkoitus

 järjestää Jyväskylässä 
2.–4.10.2020. 

Koronaepidemian vuoksi 
tapahtumaa on siirretty vuodella 
eteenpäin. Tarkkaa ajankohtaa 

ei ole vielä päätetty.

Jotta syksyyn ei jää 
festareiden kokoista aukkoa, 
1.–10. lokakuuta vietetään 

kymmenpäiväisiä Kulmakivi-etkoja.
Luvassa on festarifiilistä etänä, 

terveisiä eri puolilta maata – 
sekä tietysti myös musiikkia.

Näille festareille voit osallistua 
asutpa missä tahansa. 

Kuka tietää – ehkä Kulmakiveä 
ei jatkossa voi ajatellakaan 

ilman etkoja?

Seuraa Ortodoksisten nuorten liitto 
ONL ry:n sivuja ja tule mukaan!
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Uusi keräys Lintulan luostarin hyväksi

Lintulan Luostarin Ystävät ry järjestää toisen pienkeräyksen 
(lupa: RA/2020/901) 

ajalla 1.8.–31.10.2020 Pyhän Kolminaisuuden luostarin 
toiminnan tukemiseen koronaepidemian Lintulan toimintaan 

aiheuttaman vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. 
Avun voi osoittaa rahalahjoituksella 

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n pienkeräyksen tilille 
FI17 1064 3500 1763 70. 

Maksuviite: 11633

Apua voidaan antaa edelleenkin myös osta-

malla tuohuksia, jotka luostarissa sytytetään 

vaikkapa Pyhän Kolminaisuuden ikonin tai Ju-

malanäidin Jerusalemilaisen ikonin eteen tai 

jonkun läheisemme muistolle vainajainmuiste-

lupöydälle. Kolmen tuohuksen yhteishinta on  

5 euroa ja ne voi ostaa luostarin internetkaupasta 

(https://lintulanluostari.fi/kauppa/index.php).  

Sieltä voidaan hankkia lisäksi ikoneita, ikoni-

kortteja, äänitteitä, kirjoja. Voit tehdä tilauksen 

joko yksin tai ystäviesi kanssa joukkotilaukse-

na, jolloin tilausmäärä on suurempi ja pakkaus 

sekä lähetyskulut pienemmät.

Luostari on nyt myös avoinna pyhiinvaeltajille 

ja muille vierailijoille. Lintulaan voi majoittua ja 

nauttia Pyhän Kolminaisuuden luostarin rau-

hasta.
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