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Puhumalla 
asiat selviävät 

Ortodoksisten pappien liiton syyspäivillä Joensuussa 
keskusteltiin Suomen ortodoksisen kirkon nyky-
tilanteesta ja sen julkisuuskuvasta. On surullista, 
ettei se kuva ole enää entisen kaltainen ja on kau-

kana siitä, mitä kirkon strategiassa siitä sanotaan. Kenen sitten on 
vastuu tilanteesta? Näkisin, että se kuuluu ennen muuta kirkon 
työntekijöille ja aivan erityisesti meille kirkon johdossa olevil-
le. Toisaalta jokainen pieneen vähemmistöön kuuluva ortodoksi 
edustaa  usein tahtomattaankin kirkkoaan  kohdatessaan muita. 
Toivottavasti voimme sellaisissa tapaamisissa välittää sitä positii-
vista ja valoisaa ihmiskuvaa, joka niin olennaisesti kuuluu orto-
doksiseen kristillisyyteen.

Suomalaista kansanviisautta on sanoa,  että puhumalla asiat 
selviävät. Juuri  siksi uskonkin  rehelliseen ja rakentavaan kes-
kusteluun. Voidaksemme katsoa luottavaisin mielin eteenpäin 
meillä on oltava rohkeutta myös katsoa peiliin. Tästä myös pa-
piston päivillä keskusteltiin. Keskinäinen luottamus, avoimuus 
ja toisen kuunteleminen on  dialogin ja rakentavan keskustelun 
keskeisimmät tukipilarit. Ilman niitä  on liki mahdotonta saada 
aikaan mitään konkreettista muutosta parempaan. Luonnollisesti 
nämä  periaatteet  pätevät kaikissa yhteisöissä, niin  työpaikoilla, 
perheissä kuin ihmissuhteissa – myös kirkossa.

  Hengellisessä mielessä anteeksi pyytäminen ja antaminen 
ovat tie uudistumiseen. Ortodoksisten pappien liiton puheenjoh-
taja, Lapin seurakunnan kirkkoherra, isä Jaakko Vainio korosti 
liturgian opetuspuheessaan, kuinka meidät on kristittyinä kutsut-
tu ”muutokseen kohti Jumalaa. Tämä mielenmuutos, johon meitä 
kutsutaan, edellyttää syntiemme tunnustamista sekä puutteidem-
me ja heikkouksiemme tunnistamista. Vain siten voimme tarkistaa 
elämämme suuntaa”. Vaikka isä Jaakon opetuspuhe oli suunnattu 
pappisyleisölle, pätee tämä meihin jokaiseen. Mielenmuutokseen 
meitä kutsuu juuri katumuksen sakramentti, jota voitaisiin vaik-
kapa dialogin sakramentiksi kutsua, sillä sen kautta toteutuu pa-
pin ja kaitsettavan keskinäisessä suhteessa avoimuus, rehellisyys 
ja luottamus. Kirkko kehottaa meitä juuri katumuksen kautta ot-
tamaan askeleita kohti Jumalaa ja kohti lähimmäistämme. 

Usein puhuessamme kirkosta viittaamme siihen instituutiona 
tai laitoksena. On helppo sanoa ”kirkko sitä ja kirkko tätä”, mutta 
mitä oikeastaan tarkoitamme kirkolla? Puhuessamme näin, kado-
tamme punaisen langan. Kirkolla emme tarkoita tiloja, seiniä tai 
vaikkapa yhtä sen työntekijäryhmää. Kirkko olemme me: kaikki 
Kristukseen  kastetut  kirkon jäsenet. Kirkko muodostuu meistä 
ja kokoontuessamme yhteen, toteutamme  kirkon olemusta ja 
sen elämää: Jumalan kansa papin johdolla yhteen kokoontunee-
na siunaamaan ja pyhittämään tätä maailmaa!  Meitä kutsutaan 
kasvamaan yhteisön jäseninä todelliseen ihmisyyteen rauhan, ar-
mahtavaisuuden ja rakkauden yhdistäminä. 

Nyt on tarpeen puhaltaa yhteiseen hiileen. Ei syyllisiä etsien, 
vaan antautumalla rakentavaan dialogiin ja löytämällä viime vuosi-
na hukassa ollut yhteinen sävel.  On aika hahmotella ne suuntavii-
vat, joiden avulla voimme jatkaa rauhallista ja hiljaista elämää or-
todoksisina kristittyinä, seurakuntalaisina, pappeina ja piispoina.

 
Kaikelle on aikansa ja nyt on tullut aika etsiä ja löytää. On tullut 
aika rakentaa uutta. 
Hyvää ja siunattua joulun odotusta ja joulun aikaa! 

”Aika on heitellä kiviä
ja aika kerätä kivet.
Aika on syleillä
ja aika olla syleilemättä.
Aika on etsiä
ja aika kadottaa.
Aika on säilyttää
ja aika viskata pois. 
Aika on reväistä rikki
ja aika ommella yhteen.
Aika on olla vaiti
ja aika puhua.” (Saarnaajan kirja 3:5–7) 
 

Metropoliitta Elia

metropoliitta.elia@ort.fi 
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Visiona kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko
Marraskuussa kokoontunut kirkolliskokous hyväksyi kirkollemme uuden tavoite- ja toimintasuunnitelman.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on tehty 
viisivuotissuunnittelua vuodesta 2010 läh-
tien. Kirkolliskokouksen muotoilemien 
tavoite- ja toimintasuunnitelmien tarkoi-
tuksena on linjata koko kirkon toimintaa. 
Nyt hyväksyttiin kirkkomme kolmas 
tavoite- ja toimintasuunnitelma, joka 
antaa suuntaviivat sille, mihin haluamme 
suunnata voimavaroja vuosina 2021–2025. 

Kenen tehtävä on rakentaa visiossa 
kuvattua kutsuvaa, kasvavaa ja kukoista-
vaa Kristuksen kirkkoa? Piispojen, hiip-
pakuntien, seurakuntien, kirkkoherrojen, 
kirkon työntekijöiden, kirkon ja seura-
kuntien luottamushenkilöiden, kirk-

komme järjestöjen, eri tehtävissä toimi-
vien vapaaehtoisten – meidän kaikkien! 
Kirkon jäsenyys antaa jokaiselle mahdol-
lisuuden toimia oman paikallisyhteisön ja 
sitä kautta koko kirkon hyväksi. 

Aiotko koristella virpovitsoja ensi 
keväänä? Jos vastaus on kyllä, osallistut jo 
omalla tavallasi kirkkomme aineettoman 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Oli-
sitko valmis järjestämään talkoot, jossa 
opetetaan ensikertalaisille vitsojen tekoa 
ja valmistetaan vitsat oman pyhäkön 
koristeeksi? Tällaisella toiminnalla on jo 
paikallista merkitystä: siirrät traditiota 
eteenpäin. Entä mitä jos ideoisitte seura-

kunnassa tapahtuman, jossa kertoisitte 
virpomaperinteestä myös muille kuin 
oman seurakunnan jäsenille? Mitä jos 
yrittäisitte saada paikallisen median kiin-
nostumaan tapahtumasta? Parhaassa 
tapauksessa työllä voi olla jopa valtakun-
nallista vaikuttavuutta. 

Lähes jokaista arkista kirkon elämään 
liittyvää osa-aluetta voidaan tarkastella 
tällä samalla tavalla. Onkin tärkeää huo-
mata, että tavoite- ja toimintasuunnitelma 
ei ole valmis työlista kenellekään. Se on 
pikemminkin kutsu ajattelemaan, ideoi-
maan ja keskustelemaan – ponnistele-
maan yhteiseksi hyväksi. 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, 
joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, 
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te 
ette saa aikaan mitään” (Joh. 15:5).
MISSIO: Suomen ortodoksinen kirkko on 
ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen teh-
tävänä on julistaa ilosanomaa Kristuk-
sesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua 
kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.
VISIO: Kutsuva, kasvava ja kukoistava 
Kristuksen kirkko.
ARVOT: Lähimmäisenrakkaus, avoimuus 
ja vastuullisuus.

Tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla 
visio saavutetaan:

KUTSUVA KIRKKO
“Palvelkaa toisianne rakkaudessa” (Gal. 5:13).
1.  Turvataan korkeatasoinen jumalanpal-

veluselämä kaikissa seurakunnissa.
2.  Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtä-

vää opettajina ja hengellisinä ohjaajina 
ihmisten Jumala-suhteen ja Kristukseen 
sitoutumisen lujittamiseksi.

3.  Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laadi-
taan ohjelma seurakuntaan liittyvien 
sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

4.  Lisätään luottamushenkilöiden, seura-
kunnan työntekijöiden ja seurakuntalais-
ten vuorovaikutusta yhteisten tavoittei-
den kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

KUKOISTAVA KIRKKO
”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsi-
välliset, rukouksessa kestävät” (Room. 12:12).
1.  Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon 

koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoi-
men kuulemisen ja vaikutusmahdolli-

suuksien sekä jatkuvan oppimisen edis-
tämiseksi.

2.  Huolehditaan kirkon kulttuuriperin-
nöstä ja elävästä traditiosta.

3.  Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuo-
jelussa ja kestävän kehityksen edistämi-
sessä.

4.  Edistetään määrätietoisesti hallinnon 
rakenteellista muutosta kirkon toimin-
nan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaa-
miseksi. Edistetään kanonisen ja maalli-
sen oikeuden yhteensovittamista.

Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava 
kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympä-
röivässä yhteiskunnassa.

”Vain tämän voin sanoa: jättäen mieles-
täni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen 
sitä kohti, mikä on edessä” (Fil. 3:13).

Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021–2025
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Vastuu ja kirkon hierarkia
Pseudo-Dionysios Areopagiitta, tuntematon 400–500-lukujen vaih-
teessa elänyt, kenties syyrialainen kirjailija, puhuu teoksissaan hierar-
kiasta. Hän on itse asiassa keksinyt tuon sanan, joka on välittynyt moni-
in kieliin myös arkipäiväiseen sanastoon. Monet tuntevat Dionysioksen 
ajatuksen enkelihierarkiasta, yhdeksästä erilaisesta enkelin ryhmästä, 
joista kullakin on omat toimintonsa.

Dionysios näkee myös kirkon hierarkiana, joka koostuu papiston 
eri asteista, heistä ensimmäisenä piispa, ja maallikoiden eri ryhmistä. 
Hierarkia ei tarkoita sitä, että hierarkian ylemmät tasot olisivat lähtö-
kohtaisesti parempia kuin alemmat tasot. Kyse on Jumalan luomakun-
nan järjestyksestä, jossa kullakin hierarkialla on oma roolinsa ja ase-
mansa kirkon elämässä. Kukin yksilö toimii siis parhaalla tavalla, kun 
hän täydellistää oman asemansa hierarkiassa. Se mahdollistaa hänelle 
myös nousun hengessään kaikkia taivaallisiakin hierarkioita pitkin 
aina Jumalan valtaistuimen eteen.

Nämä mystiset tekstit voivat vaikuttaa joskus hieman korkealen-
toisilta, jos ei ole tottunut kirkkoisien teologiseen kieleen, mutta nii-
den sanoma on sitäkin relevantimpi jokaiselle kirkon jäsenelle. Kirkon 
kanoninen perinne määrittelee kunkin kirkon ihmisryhmän asemaa, 
velvollisuuksia ja oikeuksia. Vastuu kirkossa tarkoittaa sitä, että pitäy-
tyy tähän omaan asemaansa ja toteuttaa sen kirkon perinteen edellyt-
tämällä tavalla.

Vastaavasti kirkon ongelmat alkavat useimmiten siitä hetkestä, kun 
yksilöt eivät pysy omassa kirkollisessa roolissaan. Esimerkiksi piispojen 
asioihin puuttuminen on ensisijaisesti muiden piispojen tehtävä – tämä 
tapahtuu joko kirkon piispainkokouksen tai viime kädessä ekumeeni-
sen patriarkan kautta. Papiston asioihin ja myös hiippakunnan maal-
likkojen kysymyksiin puuttuu ensisijaisesti hiippakunnan oma piispa. 
Ruohonjuuritasolla taas maallikkojen kysymyksiä ratkovat papit omien 
piispojensa ohjauksessa. Jos tätä järjestystä aletaan sekoittaa, etäänny-
tään ortodoksisuudesta. Pyhä apostoli Paavali kehottaakin viemään 
kaikki kiistat ”pyhien ratkaistavaksi” (1. Kor. 6:1). 

Toisten vastuualueelle astuminen saattaa joskus olla myös hengelli-
sen ongelman merkki: kyse ei olekaan ylenpalttisen vastuun ottamises-
ta, vaan pikemminkin oman vastuun välttelemisestä. Meillä jokaisella 
on nimittäin oma vastuu omasta hengellisestä tilastamme. Sen sijaan, 
että osoittelemme muiden puutteita, meidän tulisi katsoa omaa sielu-
amme ja katua omia syntejämme. Silti Kristuksen ruumiin jäseninä 
voimme tukea langenneita veljiämme ja sisariamme apostoli Paavalin 
ohjeen mukaan: ”Jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita 
Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillan-
ne, ettette itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin 
te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei 
ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan” (Gal. 
6:1–4). Tämä on todellista vastuunkantoa paitsi omasta hengellisestä 
edistymisestä, myös kirkosta.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Tutkimus ortodoksisen 
jumalanpalveluksen 
äänimaisemasta
Kerään aineistoa ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemaa 
käsittelevää tutkimusta varten. Tutkimuksen tarkoituksena on sel-
vittää, mistä jumalanpalveluksen äänimaisema eli sen kuultavat 
osat koostuvat sekä miten jumalanpalvelukseen osallistuvat ihmi-
set kokevat äänimaiseman.

Etsin haastateltaviksi ihmisiä, jotka ovat osallistuneet tai ovat 
kiinnostuneita osallistumaan ortodoksiseen jumalanpalvelukseen. 
Jos haluaisit osallistua haastatteluun, ota minuun yhteyttä. Voit 
osallistua tutkimukseen riippumatta siitä, oletko ortodoksisen kir-
kon jäsen, kuinka usein käyt jumalanpalveluksissa tai onko sinulla 
ollut jumalanpalveluksissa erityisiä tehtäviä.

Kerään aineistoa Oulun hiippakunnan seurakunnissa syksystä 
2020 kevääseen 2021. Haastattelujen lisäksi osallistun jumalan-
palveluksiin ja äänitän niitä. Aikatauluista tiedotetaan erikseen 
seurakunnissa. Korkeasti pyhitetty metropoliitta Elia on antanut 
siunauksensa tutkimusaineiston keruulle hiippakunnassa.

Tutkimuksen päätyttyä ääniteaineisto arkistoidaan Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon suomalaisen ortodoksisen 
aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseksi. Tutkimus liittyy 
ortodoksisen kirkkomusiikin alaan kuuluvaan väitöskirjatyöhöni 
Itä-Suomen yliopistossa.

Я – докторант и занимаюсь исследованием звукового про-
странства в православном богослужении и опыта участников. 
Собираю материал для исследования в епархии Оулу с осени 
2020 г. до весны 2020 г. Участвую в богослужениях и записываю 
их, а также опрашиваю людей, участвующих в богослужении. 
Ищу людей, желающих принять участие в опросе и которые 
участвуют или хотели бы участвовать в православном бого-
служении. Если Вы заинтересованы принять участие в опросе, 
пожалуйста, свяжитесь со мной. Высокопреосвященный митро-
полит Оулу, Илия, дал благословение на сбор информации для 
исследования в епархии.

I will be collecting research data in the diocese of Οulu from au-
tumn 2020 to spring 2021, related to my doctoral studies concern-
ing sounds and the experiences of sounds in Orthodox worship.  
I hope to participate in and make recordings of the divine services 
and interview people who have participated in them. I am looking 
to interview those who have attended Orthodox services or are 
interested in attending a service – this is open to Orthodox parish-
ioners and non-Orthodox alike. If you are interested in taking part 
in an interview, please contact me. HE Elia, metropolitan of Oulu, 
has given his blessing for the collection of data in the diocese.

Tuuli Lukkala
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto / doctoral candidate, 
University of Eastern Finland
puh. 040 258 8933    sähköposti: tuuli.lukkala@uef.fi

Исследование звукового 
пространства в православном 
богослужении

Research on soundscapes 
in Orthodox worship
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Perinteiden kirkossa tämä tilanne 
tuntuu ja näkyy voimakkaasti, ja 
tämä varmasti herättää ahdistusta 

monissa ihmisissä. Mutta toisaalta se aut-
taa meitä ehkä keskittymään taas kerran 
ydinasioihin. Monella tavalla tämä tilanne 
voi vaikuttaa hengelliseen elämäämme 
samalla tavalla kuin paasto. Se antaa uusia 
näkökulmia ja valaisee vanhojakin asioita 
uudella tavalla – nämähän ovat myös 
hengellisesti vietetyn paaston hedelmiä. 
Kirkko onkin jo löytänyt monia uusia 
asioita ja mahdollisuuksia pakon edessä. 
Tradition kirkossakin on tärkeää muistaa 
pyhän apostoli Paavalin sanat: ”…Muut-
tukaa, uudistukaa mieleltänne…” (Room. 
12:2). 

Mutta entä joulu eli Kristuksen synty-
mäjuhla? Mitä jää joulusta jäljelle, jos siitä 
otetaan pois yhdessäolo ja kokoontumi-
set? Mitä teen, kun en pääse ostoskeskus-
ten hulinaan ostamaan joululahjoja ja kun 
tänä jouluna ei nyt ehkä sitten olekaan 
minkäänlaisia joulukiireitä? Ehkä näin 
rajusti ei joulumme muutu mutta tätä on 
tässä hetkessä hyvä pohtia. Mitä joulu on? 
Mistä siinä on kyse? 

Ensimmäinen joulu ei ollut ollenkaan 
aineellinen juhla. Taivaassa riemuittiin, 
mutta se oli puhtaasti hengellistä riemua. 
Kristus-lapsen syntymä oli köyhä ja koru-
ton, mutta äärettömän syvä hengellinen 
ilo sekä näkyvälle että näkymättömälle 
luomakunnalle. Syntyneellä Vapahtajalla 
ei ollut kodin lämpöä vaan Hän syntyi 
luolassa, nukkui eläinten ruokakaukalossa 
eli seimessä ja koki lämpöä vain Äitinsä 
sylissä. Hän kuitenkin toi Jumalan rak-
kauden lämmön täyteyden mukanaan 
tähän maailmaan.  

Ja niin - kaikille ihmisille ei tänäkään 
päivänä joulu ole millään tavalla yltäkyl-
läinen juhla. Monet ovat täysin yksin mei-
dänkin keskuudessamme, monella ei ole 
varaa aineellisiin lahjoihin ja tavaraan, ja 
lukemattomat ihmiset maailmassa näke-
vät nälkää – myös jouluna niin kuin kaik-
kina muinakin arjen ja juhlan päivinä. 
Vallitseva tilanne koko maailmassa onkin 
suuri mahdollisuus oppia empatiaa niitä 
kohtaan, joilla asiat ovat olleet ja tulevat 
olemaan meitä huonommin monessa 
suhteessa. Tämä yhteinen kokemus voi 
antaa uutta puhtia lähimmäisenrakkau-
teen ja hyväntekeväisyyteen lähellä ja 
kaukana. Ja ehkä joulukin näyttäytyy 
aivan uudella tavalla: pyhän perheen köy-
hyys, vaino, turvattomuus ja pakolaisuus 
nousevat esiin meidänkin joulussamme. 

Voisiko siis minunkin jouluni olla 
tänä vuonna ja tästä eteenpäin erilainen? 
Voisinko keskittyä ottamaan köyhän Kris-
tus-lapsen vastaan köyhästi mutta samalla 
kuitenkin hengellisesti rikkaasti?  Synty-
essään ihmiseksi nöyrä Jumalamme tyh-
jensi ja alensi itsensä. Voisinko minäkin 
hieman nöyrtyä, tyhjentyä ja alentua? 
Joulun esijuhlan veisu kehottaa: ”Ihmis-
ten kaltaiseksi tullut Jumala köyhtyy 
lihaan antaakseen meille rikkaudeksi 

oman kunniansa. Sijoittumaton syntyy 
luolassa. Ottakaamme Hänet vastaan 
jumalallisin mielin.” (Kristuksen synty-
mäjuhlan esijuhlan kanonista 23.12.)

Joulun suurin lahja onkin itse ihmi-
seksi tullut Jumala. Kristuksen syntymä-
juhlan jumalallisessa liturgiassa alttarista 
on tullut meille syntymäluola, jossa 
näemme tapahtuvan oudon ja ihmeellisen 
salaisuuden: diskoksella makaa ihmiseksi 
tullut Jumala niin kuin Kristus-lapsi sei-
messä, ja niin kuin paimenet ja tietäjät 
mekin olemme tulleet pyhän alttaripöy-
dän ympärille kunnioittamaan ja palvo-
maan syntynyttä Lapsukaista. Liturgiassa 
saamme jälleen todistaa inkarnaation, 
pyhässä maljassa Hänet kannetaan mei-
dän tykömme ja ehtoolliseen osallistumi-
sessa Hän syntyy meihin ja saa muodon 
meissä. Mitään suurempaa ei voi kukaan 
saada lahjaksi jouluna.

Ehkä nyt ja tässä tilanteessa aineelli-
sen yltäkylläisyyden juhla muuttuukin 
hengelliseksi yltäkylläisyydeksi niin, että 
meidänkin sieluissamme taivaat avautu-
vat, Jumalan kirkkaus ja armon rikkaus 
vuotavat sisimpäämme ja taivaallinen 
todellisuus meissäkin julistaa: ”Jumalan 
on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” 
(Luuk. 2:14 1933/38). Kenties mielel-
tämme uudistuneina Kristuksen kanssa 
köyhinä me voimme tätä kirkkautta, 
Jumalan armon ja rakkauden lämpöä 
tuoda maailman pimeyden ja kylmyyden 
keskelle. Olla rikkaita armossa ja rakkau-
dessa. Tämä on todellista rikkautta ja 
yltäkylläisyyttä.

Reijo Kinnunen

Erilainen mutta rikas joulu
Viime aikoina moni asia on ollut niin kirkon elämässä kuin koko yhteiskunnan arjessakin erilaista ja vierasta. 
Ei varmasti tarvitse erikseen mainita miksi. Monia uusia tapoja olemme kirkkokäyttäytymisessäkin joutuneet 
opettelemaan. Ovella on ollut käsidesit ja kirkossa suojamaskit. On turvavälejä ja kokoontumisrajoituksia. Vä-
lillä kirkon ovet ovat olleet kokonaan kiinni. Jumalanpalvelusta on seurattu ja siihen osallistuttu netin kautta. 
Monista tutuista tavoista olemme myös joutuneet luopumaan. Koskettaa ei nyt voi – ei ikonia, ei ristiä eikä 
oikein lähimmäistäkään. Lähelle ei voi tulla. Ainakaan fyysisesti. 
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На пути к Вифлеему...

Праздник Рождества 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса 

Христа входит в число великих 
праздников Святой Церкви.  
В Рождество православные 
храмы становятся прообразом 
вертепа (пещеры) в которой 
родился Христос Спаситель, 
а аналой с иконой Рождества 
– прообразом яслей 
Божественного младенца. 
Давайте поразмыслим о 
значении этого праздника.  
К чему же призывает нас 
Евангельское повествование о 
Рождестве Богомладенца?
 
Во-первых, воплощение Сына 
Божия от Духа Святого и Девы 
Марии. Как совершилось это 
воплощение? Христос родился 
от пресвятой Девы Марии. Бог сроднился с нами, «стал как 
мы все». Он сроднился с нами, чтобы показать, что Он 
верит в нас и любит нас и что всё наше естество способно 
преобразится и возродится в Его благодати и соединится с 
Ним. Есть что-то общее между рождением Христа от Девы 
Марии и нашим возрождением: недаром и то и другое 
называется рождением. Недаром то и другое совершает 
один и тот же Дух Св. И так же непостижимо совершает Он 
наше возрождение, как непостижимо было Его участие в 
рождестве Христовом.
 
Во-вторых ангелы при рождении Спасителя. Рождество 
Христово всколыхнуло ангельский мир. На земле сразу 
появился не один – два ангела, а «множество вой небесных», 
многочисленное воинство небесное. Ангельский сомн 
явился не «возвестить», а «благовестить», потому что 
пришествие Христа на землю было такое радостное 
событие, что к нему и не идет другое выражение, как 
«благовестить» о нем. «благовестие» значит по гречески 
«евангелие». Итак, вот вам – первая евангельская проповедь 
на земле, вот вам первый евангелист – ангел, возвещающий 
пастухам о рождении Христовом.
 
Во-третьих, Святой Роман Сладкопевец открывает в своем 
песнопении называемом икос ещё более глубокую сторону 
Праздника, видя в Рождестве открытие в Богомладенце 

Хлеба Жизни: «Вифлеем 
открыл Едем; придите 
посмотрим: мы нашли 
сокровенную пищу, придите 
получим все настоящее 
райское…» Райское, или 
составляющее принадлежность 
Рая и самого Бога. Своим 
рождением Господь 
возвращает нам Рай, Он дает 
предвкусить нам райскую 
пищу Его Царствия в таинстве 
Евхаристии, через Тело и 
Кровь Христовы. 
Следовательно, в Рождестве 
мы имеем дело с тайной 
явления Бога в мир, 
преображением времени, 
пространства и всего 
творения, восстановлением во 
Христе единства Бога и 
человека, которого Он 

сотворил быв движем совершенной любовью «хорошо 
весьма» (Быт. 1, 31).
 
Таким образом в Рождестве Сам Бог явился нам небывалым 
и непостижимым образом: Он стал одним из нас. Он 
сроднился с нами. Но не во славе и силе явился Он нам, а в 
немощи, беспомощным младенцем в бедной пещере, 
уязвимым и гонимым. «Пойдём туда, где родился юный 
Отрок, предвечный Бог!»- призывает нас святой Роман 
Сладкопевец в конце рождественского икоса.
 
Постараемся же и мы в этот светлый Праздник подобно 
пастухам и волхвам обрести в своих сердцах незримую 
радость божественной благодати рождающегося в мир Бога! 
Приготовим место Богомладенцу в наших сердцах. 
Милостыня, свеча, молитва, милосердие к бедному - всё это 
угодно Господу только тогда, когда творится от чистого 
сердца. И встретим Рождество в простоте искреннего 
сердца, с полною верою, трепетною любовью и ещё более 
укрепимся в Божественной благодати Господа нашего 
Иисуса Христа, которому подобает честь и поклонение за 
бесконечную милость, за вочеловечение и явление Себя 
миру. Аминь.
 
о. Андрей Сычёв

настоятель Свято-Никольского прихода г. Вааса
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Kun ikonit itkevät
Painokuvat rukouksen apuna

Koreiden ja kultavärillä reunustet-
tujen painokuvaikonien edessä 
rukoileminen on kodeissa ja 

kirkoissa tavallista, ja nykyisin näkee joka 
paikassa varsinkin venäläisen Sofrinon 
tehtaan tuotantoa. 

Hengellisen elämän kannalta esiin voi 
kuitenkin nousta varsin käytännöllinen 
kysymys: Toimiiko paperi-ikonin edessä 
rukoileminen yhtä hyvin kuin käsinmaa-
latun ikonin edessä rukoileminen? 

Tutkija Kari Kotkavaara vastaa nope-
asti, ettei hän oikeastaan ymmärrä, miksi 
tällainen kysymys aina uudestaan ja 
uudestaan esitetään. 

Turkulainen ikonitutkija Kari Kotkavaara pohtii paperisten painokuvaikonien merkitystä.

”Ikonin edessä rukoileminen on 
rukoilijan – tai siis ikonin katsojan – ja 
kuvan esittämän henkilön välillä liikkuva 
asia. Miksi rukouksen sujuminen riippuisi 
siitä, onko kuva paperia vai maalattu? Sii-
nähän on olennaista humanistisen tutki-
muksen näkökulmasta kommunikaatio, 
siis rukoilijan pyrkimys elävään yhteyden-
pitoon pyhien ja Jumalan kanssa.”

Olisiko rukoukseen keskittyminen 
hyväksi myös hengellisen kommunikaa-
tion lisääntymiselle? Auttaisiko siinä 
uusien ja hienojen paperi-ikonien monis-
taminen kaikille ortodokseille ja muille-
kin halukkaille tuhansin kappalein?

Kotkavaara osoittaa haastattelijalle 
Turun seurakuntasalin seinällä riippuvaa 
kehystettyä Kristus-ikonia.

”Näinhän on ollutkin! Tuossa seinällä 
on esimerkki siitä, niin sanottu evakkoi-
koni! Kun jatkosodassa lähdettiin vanhan 
itärajan yli Neuvostoliiton puoleiseen Kar-
jalaan ”vapauttamaan uskontoa”, ei kaikilla 
paikallisilla ortodokseilla ollut ikoneita. 
Uusia siis tarvittiin, ja kun Kuopiosta, ark-
kipiispan kaupungista, löydettiin tarkoi-
tukseen sopiva Vapahtajaa esittävä venä-
läisajan painokuva, riitti että sen 
slaavinkielinen teksti vaihdettiin suomen-
kieliseksi. Ikonia monistettiin valloitusalu-
een väelle jaettavaksi, mutta sodan päätty-
essä tappioon se tulikin palvelemaan oman 
maan siirtolaisväestöä. Tutkija Katariina 
Husso on kirjoittanut tästä kiinnostavasti 
Ikonimaalari-lehdessä ja samoin väitöskir-
jassaan. Kun ei ollut rahaa maalauttaa iko-
neita, halukkaille jaettiin painokuvia.” 

Painokuvaan kohdistuneita 
laatuvaatimuksia
Kotkavaara mainitsee, että historian saa-
tossa painokuville on kuitenkin eri yhte-
yksissä asetettu myös laatuvaatimuksia.

”Esimerkkinä voi mainita, että toista 
sataa vuotta sitten Venäjällä kyseltiin 
museoiden ja taiteentutkimuksen asian-
tuntijoiden näkemystä näistä asioista. 
Nämä tähdensivät muun muassa sitä, ettei 
painokuva saisi heikon laatunsa vuoksi 
päästä kulumaan. Asiantuntijoiden mie-
lestä ikoni edusti ajattomuutta ja iankaik-
kisuutta, eikä sen siis sopinut kulua ja 
nuhraantua.”

Kotkavaara kertoo, että ikonien 
kysyntä oli Venäjällä 100–200 vuotta sit-
ten jatkuvassa kasvussa, ja luostarit saivat 
merkittäviä taloudellisia voittoja erilaisten 
pyhäinkuvien myynnistä.

”Kun paisuvan teollisen ikonituotan-
non vuoksi jouduttiin määrittelemään 
vähimmäisvaatimuksia ja toimintatapoja, 
nämä mainitut asiantuntijat esittivät, että 
painokuva piti liimata puualustalle tai 
kehystää. Tällaisilla ehdoilla myös paperi-
kuvan käyttö rukouksen välikappaleena 
olisi hyväksyttävää.”

Ostajilla ei ollut välttämättä varaa 
hankkia millaista pyhäinkuvaa tahansa, ja 
niiden valmistaminen alkoi 1800-luvun 
jälkipuolella kulkea yhä enemmän kysyn-
nän määräämään suuntaan.

”Kyllä painokuviin suhtauduttiin 
hyväksyen, sillä kyse oli varsin vanhasta 
graafisen alan keksinnöstä. Paperi- 
ikoneita oli Venäjällä tehty ainakin 
1600-luvulta lähtien, ja vaikka niiden 
käyttö ei alussa tainnut olla yleistä aina-
kaan pääkirkoissa, syrjäseutujen varatto-
missa oloissa painokuvat täyttivät tehtä-
vänsä.”

Rukoilija on taiteen ja 
pyhäinkuvien kuluttaja
Kotkavaara jää miettimään, voitaisiinko 
maalatut kuvat tämän päivän kirkoissa 
kautta linjan korvata painokuvilla?

Eläkkeellä oleva taidehistorian akatemialehtori 
Kari Kotkavaara väitteli vuonna 1999 Åbo Aka- 
demissa ikonien valmistamisesta ja käytöstä 
1800-luvun Venäjällä ja 1900-luvun venäläisissä 
pakolaisyhteisöissä.
Tutkija Kari Kotkavaara painottaa pyhään ku-
vaan liittyvää luotettavuutta ja sitä, että ikoni-
kuvan säilyvyys ja pysyvyys ovat tärkeitä.
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”Noista 1900-luvun alun Venäjällä 
tehdyistä linjauksista ei tietenkään seuraa, 
että olemassa olevat maalatut kuvat pitäisi 
korvata hyvillä painokuvilla. Miksi yli-
malkaan pitäisi korvata mitään? Eihän 
Suomessa olevien kirkkojen sisätiloja ole 
luotu vain vuosi tai viisi vuotta sitten, 
vaan niihin on periytynyt useita historial-
lisia kerrostumia, ja joka paikassa on eri 
aikoina syntyneitä maalauksia ja painoku-
vajäljennöksiä.” 

”Itse olen ymmärtänyt meidän orto-
doksisuutemme niin, että siinä hyvin laa-
jassa mielessä pyritään kunnioittamaan 
edellisiltä sukupolvilta periytyviä esineitä, 
olivatpa ne maalattuja, painettuja tai millä 
hyvänsä tavalla valmistettuja. Painokuvat 
liittyvät kerran eläneiden ihmisten muis-
toon ja kirkolliseen muistelemiseen aivan 
samalla tavalla kuin maalatut ikonit.”

Kotkavaara haluaa painottaa, että kir-
kossa on puolen vuosisadan ajan koros-
tettu ikoniteologian opillisia periaatteita 
ja pohdittu vähemmän ikonin käyttäjien 
historiaa eli sitä, millaisin ajatuksin, tun-
tein ja rukouksin eri aikoina eläneet ihmi-
set ovat lähestyneet pyhiä kuvia. Hänellä 
on myös oma näkökulmansa asiaan. 

”Tutkijana pyrkisin tarkastelemaan 
yhdellä kertaa ikonia ja sen käyttäjää, ja 
yrittäisin jotain kautta päästä arvioimaan 
käyttöön liittyvää sisäistä kokemusta. Kun 
vastaavasti mietin omaa suhdettani 
pyhäinkuviin, mieleeni nousee omien 
vaiheitteni muovaamia käsityksiä ja nii-
den värittämiä tunteita. Tietysti ne ovat 
henkilökohtaisia, eivätkä ne tietenkään 
millään tavalla sido muita.”

Kumpi olisi parempi
Maalattu ikoni on tavallisesti paljon kal-
liimpi kuin painokuva. Silti Kotkavaara ei 
ymmärrä, miten voisi olla arvokkaampaa 
rukoilla Jumalaa suurin kustannuksin 
tehdyn ja siinä mielessä ”aidon” ikonin 
kuin paperikuvan edessä. Mutta onhan 
äveriäällä koristelulla tietysti pitkään ollut 
ystäviä, hän kertoo.

”Reilun sadan vuoden takainen ikoni-
keskustelu Venäjällä sisältää hupaisia tie-
toja siitä, kuinka kyliä kiertelevät kulku-
kauppiaat esittelivät uuden ja 

houkuttelevan tuotteen. Silloin oli kysy-
myksessä kiotaan ja lasiruudun taakse 
sijoitettu, tinapaperin ja paperikukkasten 
somistama ikoni, joka ostajan silmissä 
vaikutti arvokkaalta, vaikka maksoi itse 
asiassa aika vähän.” 

Mieltymys kallisarvoisuuteen saattoi 
kuitenkin johtaa yllätyksiin, niin kuin 
joissakin ikoniasiantuntijoille kirjoite-
tuissa kirjeissä silloin kerrottiin. Kotka-
vaaralla on tästä hieman surullinenkin 
esimerkki. 

”Aidolta hopealta ja kullalta näyttävän 
paperin ja tekokukkien asetteluun oli käy-
tetty liimaa, joka kovasti maistui tora-
koille. Seuraukset voi arvata. Lasiruudun 
alla käyvä vilske johti repsottaviin koris-
tuksiin ja tuotteen ostajan raivostumi-
seen. Tieto tällaisista tapauksista levisi 
yleensä nopeasti, eikä kauppamiehen aina 
kannattanut palata kovin nopeasti 
samoille markkinapaikoille.” 

Tinapaperi-ikonit olivat esineitä, 
joissa kylissä arvostettu rehevyys ja värik-
kyys, siis kreppi- ja vahapaperista tehdyt 
kukat, oli sijoitettu ikonin päälle laatik-
koon. 

”Sen koristelu muilta osin muistutti 
taidokkain puuleikkauksin ja muunlaisin 
krumeluurein koristeltua ja rahakkaita 
ostajia miellyttävää pyhäinkuvakaappia. 
Sen sijaan konstailematon ratkaisu, nur-
kan tuntumaan nastoilla kiinnitetty 
pelkkä painokuva, tuskin olisi samalla 
tavalla kiinnostanut torakoita.” 

Välittyykö rukous maalauksesta
Kotkavaara on perehtynyt ikonimaalauk-
sessa ja niiden teollisessa valmistuksessa 
eri aikoina käytettyihin menetelmiin ja 
tietää, miten mutkikkaina taidetta ja 
uskoa koskevat kysymykset niissä näyt-
täytyvät – ainakin tutkijalle.

”Monille ikonit ovat – paitsi uskon 
kuvia – myös taide- ja antiikkiesineitä, ja 
monelle meistä elää kerroksina niiden pit-
kän ajan kuluessa synnyttämiä tuntemuk-
sia, kuin myös mielikuvia jostakin rak-
kaasta muistosta, jonka pelkkä 
painokuvakin voi välittää. Suhtautumiset 
ja tunteet ovat limittäin ja lomittain, ja 
niitä on hyvin vaikea yleistää ehdotto-
miksi ohjesäännöiksi.”

Hän vierastaa myös ajatusta, että kal-

Pyhittäjä Savva
Painokuvan reunoissa 
on monenlaisia tietoja, 
muun muassa merkintä 
siitä, että kuvan julkai-
sija Agg. Apergis toimi 
Ateenan Ermou-kadulla 
ja että sen tuotteiden 
luvaton jälleenkäyttö 
oli asetettu kieltoon 10. 
toukokuuta 1945. Kes-
kellä ikonia, pyhittäjän 
vasemmalla puolella 
näkyy maineikkaan 
pyhiinvaelluskohteen, 
Tinoksen saarella 
Kreikassa sijaitsevan 
Ilosanoman (Marian 
ilmestyksen) kirkon ja 
Kreikan kansallispy-
häkön pyöreä leima. 
Painokuva on ostettu 
Jerusalemissa marras-
kuussa 1998.
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liisti tuotetun ikonin rahallinen arvo olisi 
osa ikoniin liittyvää rukousta.

”Vanhoissa ohjesäännöissä kai on 
ennemmin kysymys siitä, että maalarin 
tulisi pyrkiä elämään rukouksessa, siis 
tehdä työtään niin, että maalaaminen 
itsessään olisi rukousta.” 

Tutkijana Kotkavaara tietää, että 
sinänsä ohjesäännön asettama ihanne on 
selkeä.

”Siitä huolimatta toistaisin, että 
tänään voi ikoneista puhuttaessa olla pai-
kallaan pohtia tapaus tapaukselta sitä, 
millaisena tuo vuosituhantinen ajatus nyt 
näyttäytyy tämän päivän ikonimaalarille. 
Mitä se merkitsee vanhan ikonin antiikki-
esineenä ostavalle tai sellaista ihailevalle 
taiteen harrastajalle tai sellaisen edessä 
rukoilevalle?” 

”Ja miltä osin mahtaakaan ajatus 
rukouksesta prosessina välittyä itse maa-
lauksesta ja miltä osin ajatuksista, jotka 
sen katsoja on omaksunut ennakolta 
muista lähteistä, siis katselemansa teoksen 
ulkopuolelta”, hän kyselee. 

”Tietysti vastauksia on lukematon 
määrä”, Kotkavaara toteaa. ”Toisille ajatus 
rukouksesta välittyy ja toisille ei.” 

Köyhien rukoilijoiden uhrilahjat
Kari Kotkavaara muistelee lämmöllä 
ensimmäisiä matkojaan Neuvostoliittoon. 

”Silmäni avautuivat ikonien merkityk-
sen ja käytön monimuotoisuudelle, kun 
näin pyhäinkuvan, jonka eteen oli tuotu 
suklaakonvehteja. Ehkä siinä oli merkki 
vanhan naisen vuoropuhelusta Jumalan 
kanssa, jota hän uhrilahjan antamalla noin 
luottavaisesti lähestyi. Se oli minusta suo-
raa ja samalla sydämeenkäyvää hengellistä 
puhetta, vaikka siitä näyttikin puuttuvan 
kaikki teologinen tietämys. Tai mene ja 
tiedä! Suomesta tulleena vieraana näin 
tietysti vain sen, että ikonin edessä oli 
konvehteja”, hän tyytyy toteamaan.  

”Tällaiset tavat kertovat ikonien kun-
nioittamisesta jotakin aivan muuta kuin 
mitä meillä Suomessa on totuttu näke-
mään. Mutta en edelleenkään usko, että 
konvehtitervehdyksen saanut ikoni olisi 
katsottu arvokkaaksi vain valmistusta-
pansa tai jonkin kuvaan liittyvän histori-

allisen arvon vuoksi. Pikemmin oli kysy-
mys kuvan aiheesta – siinä läsnä olevasta 
pyhästä henkilöstä –, joka oli ikään kuin 
asettunut ja juurtunut lahjoittajan mie-
leen ja tuttu kukaties lapsuuden kirkko-
käynneiltä saakka. Siis sama kohtaaminen 
samassa paikassa. Aina täällä! Olen 
varma, että tällaiset koetut jatkumot ovat 
valmistustapaa ja rahallista arvoa verrat-
tomasti paljon merkitsevämpiä asioita.”

Ikonit itkevät
Esimerkiksi Kreikassa ja Venäjällä suh-
tautuminen ikoneihin näyttää hiukan 
vaihtelevan niin paikasta kuin käyttäjien 
iästä ja asemasta riippuen. Suomalaisten 
ja venäläisten ortodoksien suhtautumi-
sessa on tottakai myös monenlaisia eroja.

”Kyllä eroja on olemassa! Muistan 
kun olin ortodoksiystävieni kanssa pari-
kymmentä vuotta sitten käymässä Venä-
jän-Karjalan puolella. Astutaan sisään 
aika uuteen kirkkoon, siellä on sekä van-
haa että uutta kalustoa, ja heti osuu sil-
miini lähellä sisäänkäyntiä, pohjoisseinän 
tuntumassa, kookas Jumalanäiti: Tihvi-
nän-ikoni isossa kaapissaan. Näen, että 
ikonin alareunaa peittää lasi ja että lasin 
alla näkyy jotain vaaleaa – siinä on pum-
pulituppoja.” 

”Uskoville paikkakuntalaisille kyse oli 
epäilemättä niin sanotusta mirhaa tihku-

vasta ikonista, mutta matkaseurueeni ei 
kuitenkaan näyttänyt kiinnostuvan tästä. 
He eivät lähestyneet ikonia sen paremmin 
sitä kunnioittaakseen kuin pumpulitup-
poja ja öljyisiä läiskiä ihmetelläkseen. En 
edelleenkään tiedä, mistä mirhan vuota-
misessa voisi olla kysymys, mutta sen 
sijaan muistan selvästi sen laikuttaman 
ikonin ympärille tihentyneen hurskauden 
ilmapiirin, joka ainakin sillä kertaa veti 
hiljaiseksi.”

”Tuntuisi luonnolliselta olettaa, että 
nimenomaan vanhojen ja arvostettujen ja 
siinä mielessä kunnollisesti maalattujen 
pyhäinkuvien voisi ajatella vuodattavan 
ihmeellistä mirhaa tai kyyneleitä, mutta 
asia on toisin. On olemassa ortodoksisia 
pyhäköitä, joissa kävijöille esitellään itke-
viä tai mirhaa tihkuvia ikoneita, jota ovat 
meidän aikamme maalauksia tai pelkkiä 
painokuvia.” 

Kari Kotkavaara tahtoo jättää avoi-
meksi kysymyksen siitä, kuinka paperiku-
vakin voisi vuotaa mirhaa. 

”Huomaan puhuvani tässäkin tutki-
jana ja humanistina, mutta toisaalta juuri 
sellaisena myös käyn kirkoissa, ja tällaisen 
ilmiön kohdatessani taidan antaa asioiden 
vain jäädä ilman vastausta. En osaa selit-
tää, miten, miksi tai mitä pyhäinkuvat 
tihkuvat, mutta kokonaisuutena tuo ilmiö 
ja uskonnollinen kokemusmaailma on 
ongelmallinen ja myös koko lailla häm-
mentävä.  En tahdo ajatella, että kyseessä 
oli joka kerta pelkkä sormeilu – siis herk-
käuskoisen kirkkoväen tahallinen har-
hauttaminen.” 

Kotkavaarasta tuntuu myös vaikealta 
käsittää, mikä erityinen sanoma mirhan 
tai kyynelten tihkumisella voisi olla.  

”Tätäkään en ehkä aivan ymmärrä. 
Onhan kirkossa tapahtuvilla toimituksilla 
ja jumalanpalveluksen teksteillä jo sano-
mansa. Mihin tällaista ihmettä sen jat-
keeksi vielä tarvitaan? Varmaan tutkijan 
tulisi lähestyä koko ilmiötä paikallisella 
tasolla, siis jonkin tapahtumapaikan ja 
sen ihmisten kautta ensin jossain tietyssä 
tilanteessa esiin nousevana – jonakin sel-
laisena, mikä sitten jatkossa saattaa kan-
tautua yleisempään tietoon.”

 

Jumalanäiti 
Alkuperäisessä kehyksessä säilynyt värillinen, 
runsaasti kultaa ja hopeaa sisältävä kohopai-
nokuva edustaa tuotantoa, joka käynnistyi 
1860-luvulla Kiovan luolaluostarissa käyviä 
pyhiinvaeltajia palvelemaan ja johti vastaavan-
laiseen kuvatuotantoon myös muissa kohteissa.
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esittävät Herran Äitiä ja Kristus-lasta, 
mutta miksi näyttää aina olevan kyse 
juuri tästä aiheesta, sitä en tiedä.” 

Yleisenä huomiona Kotkavaara on 
tutkijana pannut merkille tämän ilmiön.

Omissa ikonitutkimuksissaan hän ei 
ole joutunut etsimään vastausta vastaaviin 
kokemuksiin eli koettamaan arkistolähtei-
siin perehtymällä tai haastatteluja teke-
mällä ymmärtämään ja tulkitsemaan niitä 
tieteenalansa kielellä. 

Samoja kysymyksiä 
painokuvista
Kotkavaara muistelee, että paperi-ikonien 
nostattamat kysymykset kertautuvat vuo-
sikymmenestä toiseen. Samat asiat tuntu-
vat huolestuttavan toistuvasti. Mutta huo-
lestuttavatko ne rukoilijoita vai 
ennemminkin kaitsijoita ja kasvattajia?

”Meillä esiintyvissä kannanotoissa en 
ole oikeastaan huomannut uusia näkökul-
mia. Havaintoni on kuitenkin, että 
paperi-ikoneihin törmää edelleen kaiken 
aikaa. Ihmiset käyttävät niitä ongelmatto-
masti, ja venäläisten keskuudessa niitä 
näkee paljon niin Suomessa kuin Venä-
jällä ja Baltiassa.” 

”Laminoidut ikonit ovat suosittuja, 
sillä suojaava kuori estää kulumista.” 
Samaan hengenvetoon Kotkavaara tun-
nustaa vierastavansa laminaattipintaa. Sen 
vaikutus on hänestä etäännyttävä ja liian 
siisti.

”Kuluneet paperikuvat eivät sen sijaan 
ole koskaan minua häirinneet, ne kuulu-
vat aina johonkin niille tyypilliseen 
ympäristöön ja sellaiseen inhimilliseen 
käyttöön, josta tässä on jo puhuttu.”

Paperikuva on 
sukupolvikysymys
Kotkavaara ei halua sen enempää moittia 
laminaattikuvia, mutta toteaa, ettei itse 
aseta sellaisia esille, ei ainakaan yhtä mie-
lellään kuin kulumaan tuomittuja paperi-
kuvia.

”Taidan toimia tässä 1960-luvulta 
1980-luvulle kertyneiden ja vähitellen juur-
tuneiden mieltymyksieni mukaan. Mah-
dollisesti tämä on siis sukupolvikysymys”, 
eläkkeelle siirtynyt asiantuntija pohtii.

Ikonin tuoksu
Kotkavaara pitää mahdollisena, että iko-
nista vuotava mirha myös tuoksuu. 

”Ihmeitä tekevän ikonin olemus ei 
välttämättä liity vain tällaisiin fyysisiin 
ominaisuuksiin.  Mutta kuten sanottu, mir-
han vuotamista on minusta vaikea käsittää, 
vaikka ymmärrän, että se tulkitaan armon 
ja Jumalan läsnäolon ja suoran toiminnan 
merkiksi. Joka kirkossa on kuitenkin pal-
jon ikoneita. Miksi yleensä vain yhden 
niistä huomataan tihkuvan mirhaa?” 

Tuoksuun liittyy myös muuan toinen 
piirre, jolla voimme arvioida omaa suh-
tautumistamme, Kotkavaara huomauttaa. 

”Pääsin kerran tutkimaan muutamia 
Syvärin tienoon kylistä sotasaaliina Suo-
meen siirrettyjä, 1800-luvun lopussa ja 
1900-luvun alussa tehtyjä ikoneita. Siirte-
lin ja arvioin siinä pumpulihanskat 
kädessä isompia ja pienempiä teoksia tar-
koituksenani katsoa, minkälainen ikoniai-
neisto rintamalla toiminutta väkeä oikein 
kiinnosti. Yhdessä kohtaa jouduin kuvaa 
nostaessani ja lähietäisyydeltä tarkastel-
lessani käyttämään kunnolla voimaa, sillä 
kookas pyhää marttyyria ja palkatta 
parantajaa Panteleimonia esittävä ikoni 
on myös hyvin painava.” 

”Kuvan aiheessa ei ollut mitään uutta 
tai yllättävää, se oli minulle läheinen ja 
tuttu, enkä ehkä siitä syystä ymmärtänyt, 
mikä tunne minut siinä äkkiä valtasi. 
Mistä oli kysymys? Kului hetki ennen kuin 
ymmärsin, että Panteleimonista erittyi 
hyvin voimakas, kuin vuoren tai tunturin 
rinteen puhdas ja virvoittava tuoksu.” 

Kun Kotkavaara katsoi ikonin tausta-
puolta, hän näki siinä Athoksella toimi-
van venäjänkielisen Panteleimonin luos-
tarin leiman. 

”Ikoni oli nähtävästi maalattu hyvin 
voimakkaasti tuoksuvalle sypressilaudalle, 
tai ehkä kysymyksessä oli tuoksukataja tai 
muu vastaava puulaji. Mieleeni tuli 
joukko näkemiäni 1900-luvun alussa jul-
kaistuja kirkollisten esineiden myyntiluet-
teloita, joissa ostajalle kerrottiin tarjolla 
olevista vaihtoehdoista ja lueteltiin val-
miiksi hinnoiteltuina niin hienommat ja 
huokeammat puulajit kuin pienemmät ja 
isommat ikonilaudan koot.” 

”Kokemus tuoksuvasta puusta voi siis 
olla hämmästyttävän voimakas, ja samalla 
se on yksi osoitus siitä, millaisin tavoin 
pyhien kuvien luomisessa käytetty aisti-
kokemusten kieli saattaa tavoittaa ja 
vakuuttaa voimallaan kuvan katsojan. 
Ainakin ennen ikonilaudan tilaamisessa 
oli siis tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, 
mutta sitä en tiedä, liittyisikö laudasta 
vähitellen tihkuva, myös silmin havaitta-
vaksi tuleva pihka tai öljy tällaisiin valin-
toihin. Oli niin tai näin, arvaukseni ei 
selitä painokuvien tihkumista.”

Meidän syntiemme tähden
Kari Kotkavaara on pannut merkille, että 
niin sanottu Venäjän kirkko Venäjän rajo-
jen ulkopuolella – siis se, joka ensimmäi-
senä joskus 1960- tai 1970-luvulla kanoni-
soi keisariperheen – kertoo julkaisuissaan 
tällaisista painokuvista ja ihmeistä. 

”Vanhemman perimätiedon välittä-
mien kertomusten mukaan Jumalanäidin 
silmistä vuotavat kyyneleet ja Kristuksen 
naulan lävistämistä kämmenistä ja jaloista 
valuvat veripisarat nimenomaan meidän 
syntiemme tähden. Usein nämä kyyneleh-
tiviksi tai verta tihkuviksi mainitut kuvat 

”Ei ihmiskäsin tehty” Vapahtajan ikoni
Valokuvaa hallitsevat Kristuksen kasvot: ne ovat 
osa Uudessa-Valamossa säilynyttä, öljyvärein 
kankaalle maalattua ikonia. Postikorttikokoa 
olevan kuvan kääntöpuolella ei ole mitään 
painettuja tietoja, mutta sen sijaan täytekynällä 
venäjäksi kirjoitettu teksti: Muistoksi Valamon 
matkasta 8/XI – 1957. Äiti.
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Hän myös arvelee, että seurakuntalai-
set saattavat hyvinkin arastella painoku-
van tuomista alttariin pyhitettäväksi.

”Niin se ehkä on. Väittäisin myös 
meidän nykyisen ikonikeskustelumme 
olevan yhä vain 1950- ja 1960-lukujen 
ikonimaalausinnostuksessa tehtyjen linja-
usten toistoa. Silloin poimittiin kirjalli-
suudesta maalaamisen perinnäissääntöjä, 
vanhoja käytäntöjä ja kaanonin tulkintaa, 
koska haluttiin itse määritellä, mikä on 
oikein ja sopivaa. Usein nämä poiminnat 
olivat taidehistoriallisen ja historiallisen 
kirjallisuuden lyhyitä viittauksia siihen, 
miten 1500-1600-lukujen ohjeistukset 
edellyttivät kunnon ammattilaisen suh-
tautuvan työhönsä. Kun olen yhtäältä 
tutustunut siihen, millaisia olosuhteita ja 
elämää tällaiset maalausohjeet silloin syn-
tyaikanaan palvelivat, ja toisaalta siihen, 
miten 1800-luvulla talonpoikaissukujen 
ylläpitämät, usein kokonaisia kyläkuntia 
työllistäneet verstaat niitä sovelsivat, en 
saata suhtautua kovinkaan tosissani sellai-
seen hurskaaseen yksiviivaisuuteen, joilla 
ikivanhoja sääntöjä kuulee toisteltavan.” 

Tutkija näkee asian tietysti niin, että 
kaukaisilta ajoilta periytyviä sääntöjä 

ympäröi tuolloin aivan toisenlainen maa-
ilma kuin tänään, siis toinen yhteiskunta 
ja kerrassaan toiset kielet kuin tämän päi-
vän Suomessa, jossa rikasta perintöä nyt 
pitäisi osata tulkita ja soveltaa. 

”Kohta kohdalta kannattaa lukea 
monenlaisia asioita ja pohtia tarkasti 
kaikkea lukemaansa, ennen kuin yrittää 
sanoa jotain yleispätevää maalaamisesta. 
Ajat muuttuvat ja ihmiset niiden myötä, 
ja se, kuinka ajaton pyhyys voisi ilmetä 
ajassa, vaatii varmasti vakaata ymmär-
rystä, harkintaa ja sydäntä.” 

”Sen sijaan, että vain vaalimme puh-
dasoppisia ajatuksia ikoneista, olisi ehkä 
syytä uhrata pari itsetutkiskelun hetkeä 
sille, millä tavoilla nykytekniikan tapa 
yhdistää toisiinsa ja levittää silmänräpä-
yksessä kuvia ja sanoja jo 1960-luvulta 
lähtien on ollut muuttamassa meidän itse 
kunkin käyttäytymistämme.” 

”Missä nyt olisi sisäistyneen ja hiljaisen 
harkinnan tila? Voiko sellaisen yhä tavoit-
taa? Tämä kysymys ei tietenkään liity 
paperi-ikoneiden ongelmaan, vaan huoleen 
siitä, missä määrin sähköinen yhteydenpito 
ja jatkuva vaihtelunjano pääsevät sitomaan 
tietoteknisen kapineen käyttäjää.”

Tihkuva näyttöpääte
Sukupolvikysymykseen liittyy myös tieto-
tekniikan hyödyntäminen jumalanpalve-
luksissa. Sopiiko kirkossa toimittaa palve-
luksia lukemalla pyhät tekstit suoraan 
näyttöpäätteeltä, tai sopiiko sillä näkyvän 
ikonin eteen sytyttää rukousliekki lam-
pukkaan? Ainakin yhdestä vastauksesta 
Kotkavaara on varma.

”No, jos tällainen näyttöpäätekuva 
vuodattaisi mirhaa, niin kyllä tihkumisen 
lähde silloin olisi se kone itse! Ja se olisi 
tosi ihme!”

Mutta vakavissaan Kotkavaara huo-
mauttaa, että suoraan matkapuhelimelta 
kirkossa palvelusta lukeva pappi tai lukija 
saattaa antaa muille ikävän viestin, vaikka 
ei sitä itse ymmärtäisikään.

”Kännykkään katsominen tulkitaan 
helposti siten, ettei pappi tai lukija jaksa 
keskittyä toimitukseen, kun palveleminen 
ja rukoileminen eivät oikein kiinnosta. 
Kaikilta läsnäolijoilta keskittymistä ja hil-
jaisuutta vaativassa tilanteessa väärinkäsi-
tysten vaara on erikoisen suuri.”

Näyttöpäätteen sähköinen ikonikuva 
ei välttämättä ole ajaton ja kestävä aina-
kaan silloin, kun sähkö katkeaa.

”Ja eikös silloin voi käydä niin kuin 
siinäkin jutussa, kun torakat tärvelivät 
pyhäinkuvan”, hän tokaisee.  

Hän haluaa painottaa pyhään kuvaan 
liittyvää luotettavuutta ja sitä, että ikoni-
kuvan säilyvyys ja pysyvyys ovat tärkeitä. 

”Nykyään viestintäteknologiaan ja sen 
kuvavirtoihin liittyy niin suuria kysymyk-
siä, että sen rinnalla vuosikymmenestä 
toiseen sitkeästi vireillä pidetty kiistakysy-
mys painokuvasta pyhässä käytössä on 
häviävän pieni. Meitä päivästä toiseen 
liikuttelevat ja muuttavat asiat ovat toi-
saalla, joten eiköhän olisi tähdellistä tart-
tua niihin?”

”Kun uskovan ihmisen rukouksen 
näkee pysyvän vakaasti ja tasapainoisesti 
uomassaan, ei kenelläkään luulisi olevan 
syytä puuttua siihen, että sen välikappa-
leena mahdollisesti on pelkkä painokuva”, 
hän tiivistää kantansa.

Isä Hariton (Kari M. Räntilä)

Pyhittäjä Aleksios 
Jumalan ihminen
Paksulle, vihreällä 
vahapaperilla suoja-
tulle kartongille on 
liimattu valokuva. 
Kysymyksessä on 
oikeastaan kuva ku-
vasta, sillä sen poh-
jana on venäläisen 
painotalon ennen 
vallankumousta jul-
kaisema värilitografia 
Pyhä Aleksei Jumalan 
ihminen. Tästä on 
sitten maalattu jäljen-
nös ja jäljennös on 
valokuvattu ja mo-
nistettu. Ikoni on os-
tettu myyntikojusta 
Petserin eli Petšoryn 
luostarin pihalla 
Neuvostoliitossa hel-
mikuussa 1982.
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”Näen luolan taivaana”
Piispainkokouksen joulutervehdys pelastuksen vuonna 2020

”Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden: 
Näen luolan taivaana, Neitseen kerubi-istuimena, seimen semmoisena paikkana, 

jossa makaa sijoittumaton Kristus Jumala, jota me veisaten ylistämme.” 
(Irmossi, 9. veisu)

Tänään laumaansa vartioivien pai-
menten luo tulee Herran enkeli, ja 
Herran kirkkaus ympäröi heidät. 

Ja niin paimenten yöllinen viranhoito kes-
keytyy odottamattomalla tavalla. Yö muut-
tuu kirkkaudeksi ja samassa pelko valtaa 
kedolla vartiossa seisseet miehet.

Millaista paimenten pelko oli, sitä 
voimme vain arvailla. Mutta on selvää, 
ettei se ole pelkkä joulukertomuksen sivu-
juonne. Paimenten pelko muistuttaa siitä, 
että ilosanoma etsii tavallisen ihmisen. 
Sitä ei ilmoitettu ensin kuninkaille, ei 
ulkonaisesti edustaville tai sopiville. Juuri 
joulun kertomuksessa on jotain ajatonta 
viisautta, joka tahtoo viestiä Jumalan 
ihmiseksi syntymisen mysteerin nimen-
omaan uupuneille, pelokkaille ja aroille.

Yhtäkkiset tapahtumat tulevat mei-
dän ulkopuoleltamme. Tällöin koko taivas 
voi olla läsnä maan päällä silmänräpäyk-
sessä. Paimenillekin se oli läsnä vain sil-
mänräpäyksen ajan. Enkelten noustua 
takaisin ylös taivaaseen kirkkaus katosi ja 
yöstä tuli jälleen kylmä ja pimeä. Mutta 
suuri odotus oli syntynyt heidän sydä-
miinsä: oli mentävä Betlehemiin ”katso-
maan, mitä siellä on tapahtunut ja mistä 
Herra on meille ilmoittanut” (Luuk. 2:15).

Kristuksen syntyminen on juhla, joka 

kertoo meille jotain hyvin tärkeää ihmi-
senä olemisesta. Nimittäin paimenetkaan 
eivät jääneet seisoskelemaan aloilleen 
tähyilläkseen taivaalle. He eivät kutsuneet 
loistavia enkelten joukkoja takaisin kuul-
lakseen taivaallisen ylistyskonsertin. Sen 
sijaan he kiiruhtavat pois, täsmälleen 
kuten Maria kiiruhti Elisabetin luokse 
keskusteltuaan enkelin kanssa. He jättivät 
taivaan taakseen ja kääntyivät kohti sitä 
merkkiä, joka heille oli annettu.

Kristus näyttää tien kaikille häntä 
etsiville: ”Tulkaa minun luokseni kaikki 
te, jotka olette uupuneet taakkanne alle” 
(Matt. 11:28). Paimenten tie luolalle on 
lyhyt. Itämaan tietäjille sitä vastoin pitkä. 
Löytääksemme lapsen ja tunnistaak-
semme Jumalan hänessä täytyy meidän-
kin kulkea tietyssä mielessä tuo Betlehe-
miin vievä kivinen hiekkatie. Tuo matka 
voi olla pitkä niin kauan kuin pidämme 
kiinni kaikesta siitä, joka muodostaa 
esteen meidän ja Jumalan välille. Tällöin 
eksymme, emmekä onnistu löytämään 
sitä lasta, joka on Jumalan Poika.

Juuri Jumalan ihmiseksi tulemisessa 
oli uuden maailman alku. Me emme katso 
Jumalaa pelottavana valtasuuruutena, 
vaan kanssakulkijanamme ja lohduttaja-
namme. Ja vaikka millaiset pelot myller-

täisivät sisällämme, voimme uskoa, että 
joulun kestävä ja pitkä ilonaihe kuuluu 
meille jokaiselle. Emme jää syövereit-
temme valtaan, vaan kuulemme enkelin 
ilmoittaman ilosanoman. Mutta olem-
meko riittävässä määrin lapsia ymmär-
tääksemme jotain tästä luolaan synty-
neestä Lapsesta? Olemmeko riittävän 
pieniä heittäytyäksemme maahan hänen 
seimensä edessä?

Jos jaksamme vähäisilläkin voimil-
lamme kohottaa Jumalan puoleen kiitok-
sen, saamme nähdä omasta elämästämme 
uuden ulottuvuuden.

Taivaan löytäminen on kiittämisen ja 
ylistämisen takana. Löydämme sen, jos 
yritämme tulla pieniksi kuten luolassa 
makaava Lapsi. Vähäisimmillekin Hän on 
luvannut joulurauhansa.

Luolassa syntyneen ja seimessä maanneen 
Vapahtajamme rauhaa toivottaen ja siu-
naten,

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa     
 
Arseni 
Kuopion ja Karjalan metropoliitta

Elia
Oulun metropoliitta
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PAIMEN-SANOMAT

Seurakuntakartta
uudistuu 1.1.2021
Oulun hiippakunnassa ainoa muutos on Vaasan  
yhdistyminen Tampereen seurakunnan kanssa.

Kirkossamme vuosia meneillään olleen seurakunta- 
rakenteen uudistuksen ensimmäinen osa toteutuu 
vuoden vaihteessa. Oulun hiippakunnassa muutos  
tarkoittaa sitä, että Vaasa liittyy yhteen Tampereen 
kanssa eli hiippakuntaan jää nykyisen viiden sijaan  
neljä seurakuntaa.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa toteutuvat  
seuraavat muutokset:

Joensuun ja Ilomantsin seurakunnat yhdistyvät  
Joensuun ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin seurakunnat  
yhdistyvät Kuopion ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat yhdistyvät  
Taipaleen ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat jatkavat  
nykyisellään.

Helsingin hiippakunnassa toteutuvat seuraavat  
muutokset:

Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat  
yhdistyvät Helsingin ortodoksiseksi seurakunnaksi.

Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat  
yhdistyvät Kaakkois-Suomen ortodoksiseksi seura-
kunnaksi.

Turun seurakunta jatkaa nykyisellään.

Muutosprosessi on kuitenkin yhä kesken.  
Oulun hiippakunnassa käydään neuvotteluja, joilla  
tähdätään siihen, että Oulun, Lapin ja Kajaanin  
seurakunnat muodostaisivat yhden seurakunnan  
vuoden 2022 alusta. 

Paimen-Sanomat  
vaihtuu uudenlaiseen  
Aamun Koittoon:  
kerro muistosi  
Paimen-Sanomista!
Alueellisista lehdistä siirrytään kaikille kirkon jäsenille yhtei-
seen jäsenjulkaisuun.

Koronavuosi 2020 on ollut kaikessa ennakoimattomuudessaan 
vaikea Paimen-Sanomille. Keväällä tehtiin päätös, että vuo-
den toinen numero jätetään tekemättä, koska seurakunnissa 
ei voitu järjestää kirkkokansalle avoimia jumalanpalveluksia 
tai muuta kokoavaa toimintaa. Syksyllä painittiinkin sitten jo 
budjetin kanssa ja päätettiin, että lehti ilmestyy vain kolme 
kertaa. Vaasassa toimitettujen valtuustovaalien vuoksi tehtiin 
kuitenkin päätös neljästä numerosta. Lopulta päädyttiin kui-
tenkin kolmeen numeroon. Tätä pidät nyt kädessäsi. Toimitus 
pahoittelee sitä, että lehden ilmestyminen on ollut lähes koko 
vuoden sattumanvaraista lukijoiden näkökulmasta katsottuna.

Nyt poikkeusvuosi on kuitenkin kahlattu loppuun ja vuosi 
2021 on tuomassa mukanaan uudistuksia, joiden myötä Pai-
men-Sanomat siirtyy historiaan. Vuoden 2021 puolella ilmes-
tyy vielä yksi Paimen-Sanomien numero. Sen jälkeen jokaisen 
kirkon jäsenen kotiin kannetaan kirkon kustantama yhteinen 
lehti, joka kantaa kunniakasta nimeä Aamun Koitto. 

Sortavalassa vuonna 1896 perustettu Aamun Koitto on yksi 
Suomen lehdistöhistorian pisimpään ilmeistyneistä julkaisuis-
ta. Sillä on ollut historiansa varrella monenlaisia tehtäviä. Vuo-
desta 2012 alkaen se on ollut Kuopion ja Karjalan hiippakun-
nan hiippakuntalehti. 

Vanhalla nimellä halutaan kunnioittaa kirkkomme sivistys- ja 
sisälähetystyön historiaa. Uusi valtakunnallinen lehti ei jatka 
kuitenkaan nykyisen Aamun Koiton kaltaisena, vaan nimi ote-
taan kokonaan uudenlaisen lehden käyttöön. Ensimmäinen 
uusi lehti ilmestyy koteihin juhannukseen mennessä. Lehden 
päätoimittajaksi on valittu FM Susanna Somppi.

Paimen-Sanomien tarinaa muistellaan tietysti viimeisessä 
numerossa pienen historiikin muodossa. Haastattelemme jut-
tuun lehden tekijöitä ja vaikuttajia vuosikymmenten varrelta. 
Onko sinulla muistoja, jotka liittyvät Paimen-Sanomiin? Voit lä-
hettää postia toimitukselle osoitteella paimensanomat@ort.fi. 
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Joulun riemu tarttuu

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 ja torstaisin
klo 10.00-13.00

Reijo Marjomaa  
kirkkoherran tehtävien hoitaja 
31.12.2020 saakka 
p. 045 142 7007 
reijo.marjomaa@ort.fi

Heikki Harvola
kirkkoherran tehtävien hoitaja  
1.1.2021 alkaen
p. 045 326 9311
heikki.harvola@ort.fi

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

Päivystävä pappi
p. 045 225 7002

Virkatodistusten tilaukset:
https://ort.fi/keskusrekisteri/
virkatodistukset#no-back

Eräs pieni poika, käytyään vanhempiensa 
kanssa jouluaaton ehtoopalveluksessa, ral-
latteli kotona koko illan: ”Kristus syntyy, 
kiittäkää”. Kun joku hänelle sanoi, että ei-
köhän tuo jo riitä, poika vastasi: ”Ajatelkaa 
miten iloisia enkelitikin olivat!”

Joulun – Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen syntymäjuhlan - todellinen ilo ja 
rauha eivät riipu ihmisten tekemisistä tai 
tekemättä jättämisistä. Tänäkin jouluna 
voi juhlasta iloita ja elää uudelleen suurien 
tapahtumien kanssa, sillä joulun sanomas-
sa on kyse paljon suuremmasta. Joulun sa-
noman ytimessä ihminen ei ole tekijä tai 
toimija vaan kohde – rakkauden kohde.

Joulurauha julistettiin ensimmäisen kerran lampaiden laitumella lähellä Bet-
lehemiä. ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita Hän 
rakastaa”, lauloivat enkelit paimenille. Sanoma on kaikessa yksikertaisuudessaan 
rauha Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala tulee ihmiseksi, elää ihmisten keskellä ja 
tekee sovinnon ihmisen kanssa. 

Uskomme tähän syntyy siitä, kun me heittäydymme joulun hengelliseen maa-
ilmaan aistimaan pyhyyttä. Kirkkomme välittämää joulun sanomaa ei opita luke-
malla, vaan ainoastaan näkemällä, kuulemalla, maistamalla, haistamalla ja koke-
malla. Kysymys ei ole niinkään teorian hallitsemisesta vaan kokemusperäisestä 
vakuuttuneisuudesta, jossa tunne ja järki täydentävät toisiaan. 

Kristus syntyy – Kiittäkää!

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

JOULUKUU
la  12.12. klo 18 vigilia
su  13.12. klo 10 liturgia
ke  16.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
la  19.12. klo 18 ehtoopalvelus
to  24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus
to  24.12. klo 24.00 liturgia
la  26.12. klo 10 liturgia

TAMMIKUU 2021
pe  1.1. klo 10 liturgia
la  2.1. klo 18 ehtoopalvelus
ti  5.1. klo 18 vigilia
ke  6.1. klo 9.30 suuri vedenpyhitys
ke  6.1. klo 10 liturgia
la  9.1. klo 18 vigilia
su  10.1. klo 10 liturgia
la  16.1. klo 18 vigilia
su  17.1. klo 10 liturgia
la  23.1. klo 18 ehtoopalvelus
su  24.1. klo 10 liturgia
la  30.1. klo 18 ehtoopalvelus

HELMIKUU
la  13.2. klo 18 vigilia
su  14.2. klo 10 liturgia
su  14.2. klo 18 ehtoopalvelus
to  18.2. klo 18 katumuskanoni

la  20.2. klo 18 ehtoopalvelus
ke  24.2. klo 18 EPL-liturgia
la  27.2. klo 18 vigilia
su  28.2. klo 10 liturgia

MAALISKUU
la  6.3. klo 18 ehtoopalvelus
la  13.3. klo 18 vigilia
su  14.3. klo 10 liturgia
ke  24.3. klo 18 EPL-liturgia
la  27.3. klo 18 vigilia
su  28.3. klo 10 liturgia
ke  31.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu

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

SOTKAMO

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

su  3.1. klo 10 liturgia
ma 15.2. klo 18 katumuskanoni
ke  3.3. klo 18 EPL-liturgia
la  20.3. klo 18 vigilia
su  21.3. klo 10 liturgia

KUHMO

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

su  27.12. klo 10 liturgia
su  31.1. klo 10 liturgia
ke  17.2. klo 18 katumuskanoni
su  7.3. klo 10 liturgia
ke  17.3. klo 18 EPL-liturgia

SUOMUSSALMI

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

su  20.12. klo 10 liturgia
su  24.1. klo 10 liturgia
ti  16.2. klo 18 katumuskanoni
su  21.2. klo 10 liturgia
ke  10.3. klo 18 EPL-liturgia

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

MUUT TILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

Tietoja paikallislehdissä ja seurakunnan 
ilmoitustauluilla.

Kajaanin seurakunnan ensi kesän kristinoppileiri järjestetään  

Rautalammin Puronniemessä 11.-17.6.2021  
Etsimme leirille useita ohjaajia.

Lisätietoja ja hakemukset: reijo.marjomaa@ort.fi

KESÄTYÖPAIKAT 2021
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Kiitos
Kiitän lämpimästi Arkkipiispa Leon myön-

tämästä Pyhän Karitsan ritarikunnan I luo-

kan ritarimerkistä. Erityisesti kiitän Kajaa-

nin ortodoksisen seurakuntaa, isä Reijo 

Marjomaata ja muita asiaan vaikuttaneita.

Isä Reijo soitti minulle tämän tiedon 

työpäiväni keskellä. Aluksi uutinen yllätti ja 

hämmästytti todella. Enhän minä ole mis-

sään nimessä näin arvokasta huomionosoi-

tusta ansainnut - mutta kun asiaa hieman 

sulattelin, en voi olla kuin nöyrästi kiitolli-

nen siitä, että kirkko tulee näin lähelle ja 

muistaa aivan tavallista seurakuntalaista.

Oma tieni ortodoksisuuteen on kasva-

nut vahvimmin Aino-äidin ja kummitätini 

Helenan myötä. Äitini elämä yksinhuolta-

jana oli raskasta, mutta silti hän jaksoi viedä 

meidät tyttäret, siskoni Lean ja minut kirk-

koon. Sunnuntaisin ei perukasta edes kulke-

nut linja-autoa, joten menimme kirkkoon 

useasti ”peukalokyydillä”, äiti vain sanoi, että 

”kyllä meidät joku korjaa”. Tämä minua 

siihen aikaan hieman nolottikin. 

Mutta kun pääsimme perille, niin kir-

kossa ja seurakuntalaisten parissa olo oli 

kovin lämminhenkinen ja kotoisa. Saimme 

sieltä koko perhe paljon voimaa ja yhteen-

kuuluvuuden tunnetta. Sunnuntai tuntui 

juhlalta ja kokoontumisissa oli paljon iloa. 

Ihmiset, jotka olivat ympärillä, he olivat 

kuin samaa perhettä, Ahtoset, Triipposet, 

Ivanoffit, Teerinevat, Samuliset, Jestolat, 

Taaniset, Harkosen Anni ja monia muita. 

Palveluksen jälkeen kuulumisten vaihto ja 

puheenporina täytti kirkon.

Rakkaassa pienessä kirkossamme ovat 

tapahtuneet perheemme monet tärkeät toimi-

tukset. Poikiemme Herkon, Vernerin ja Ernes-

tin kastaminen ortodokseiksi oli aikoinaan 

selvä asia. Tästä kiitos miehelleni Anterolle, 

hän on aina tukenut mielipiteillään kirkko-

amme ja myös hänen sukunsa on osallistunut 

mielellään palveluksiin juhlien aikana.

Pojat ovat elämänsä aikana saaneet 

osakseen äitini ja tätini hengellistä kasva-

tusta. Tuohukset ovat suvulla aina palaneet 

Helsinkiä myöten eri asioiden ruokouksena, 

olipa sitten kysymys kouluun pyrkimisestä 

tai kokeesta. 

Kysyin pojilta, mitä kirkko merkitsee 

heille tänään, mitä heille tulee ensimmäisenä 

mieleen. Heille ortodoksisuus ja kirkko ovat 

silta suvun perinteisiin, yhteen kuuluvuuden 

tunteeseen, rauhalliseen mieleen. Kirkko ja 

palvelukset liittyvät moneen juhlahetkeen, 

suruun ja iloon. Herkko muisteli aikaa, kun 

sai olla veljensä Vernerin kanssa ponoma-

reina. Kiitos edesmenneelle Jorma Huovi-

selle poikien opastuksesta. Ernesti sai kasvaa 

nuoruuttaan useana kesänä kirkko-oppaana.

Aika muuttuu, seurakunta muuttuu, 

vanhat siirtyvät tuonilmaisiin. Mutta orto-

doksinen kirkko on pysyvää, uusia ihmisiä 

saamme onneksemme seurakuntaan. Yhtei-

söllisyyden tunne on säilynyt ja jatkuu edel-

leen, tätä voimme yhdessä vaalia.

Meillä on kirkko tukipilarina johon 

voimme nojata myös vaikeina aikoina. Sun-

nuntain liturgian ja ehtoollisen jälkeen on 

juhlava, kiitollinen ja hyvä olo. Aivan kuten 

silloin ennenkin, lapsena. Tämän asian 

haluan säilyvän myös omien lasteni elä-

mässä. Ja olkoon tämä samalla kiitoksena 

myös äidilleni, poikien mummille sekä 

tädeilleni, he olivat vaatimattomia, pyyteet-

tömiä ja rakastivat ortodoksista kirkkoa yli 

kaiken. 

Sydämellisesti kiitäen, 
Hilkka Komulainen 

Kuvat: Antero Komulainen
Hilkka Komulainen ja isä Reijo Marjomaa

Kuhmolaista kirkkokansaa
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Maskit ja puukuitulusikat
Koronaepidemian varotoimet sävyttivät 
metropoliitta Elian Kajaanin vierailua. 
Ehtoollinen jaettiin ja on jaettu jo maalis-
kuusta saakka puukuidusta valmistetuilla 
kertakäyttölusikoilla. Kirkossa on tapah-
tunut merkittävä muutos ehtoolliskäytän-
nöissä. Herran pyhä Ehtoollinen jaetaan 
jokaiselle omalla lusikalla, suuta ei pyyhi-

tä, eikä maljaa suudella. Ehtoollista jakava 
piispa tai pappi käyttää nenä-suusuojaa eli 
maskia. Näin pyritään estämään viruksen 
leviäminen Ehtoollisen jakamisen yhtey-
dessä. KP Oulun metropoliitta Elia vieraili 
Kajaanissa Neitseen Marian temppeliin 
käymisen juhlassa.

Isä Reijo Marjomaa
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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

Maanpiiri

Seurakunnassa on tullut tavaksi nostaa jokin tee-
ma vuosittaisen toiminnan painopisteeksi. Vaihtu-
va teema edistää seurakunnan toimintaa ainakin 
kahdella tavalla. Se tuo vuosittain uuden vivahteen 
seurakunnan koko toimintaan, ja sen avulla kirkko 
voi nostaa jonkin näkökulman korostetusti esille 
vuoden ajaksi. On toivottavaa, että esiin nostettu 
kirkon elämän tärkeä ulottuvuus jäisi mieliimme 
myös teemavuoden jälkeen. Tämän vuoden teema-
na on ollut ”pyhittäjä Trifonin elävä perintö”. Tä-
män perinnön vaalimista jatkamme edelleen ja se 
näkyy lakkaamatta seurakuntamme toiminnassa.

Tulevana vuonna seurakuntatyön vuoden tee-
mana on Maanpiiri 2021 ”Herran on maa ja kaikki 
mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.” 
(Ps. 24:1). Ortodoksinen teologia opettaa, että ih-
minen on luomakunnassa paitsi kaitsija, myös pappi, eli hän, joka siunaa. Jokai-
nen kristitty on kutsuttu siunaamaan luomakuntaa teoillaan, sanoillaan ja aja-
tuksillaan. Oma patriarkkamme Bartolomeos on puhunut paljon ortodoksisen 
kirkon tehtävästä luomakunnan pyhittäjänä.

Maanpiirillä viitataan koko ympäristöön, Jumalan luomakuntaan, johon kuu-
luvat ihmiset, eläimet, kasvit ja koko elinpiirimme. Arktisella alueella ympäristön 
uhkat ovat todellisia. Vuonna 2020 ne ovat osin jääneet pandemian varjoon. Vuo-
den 2021 aikana seurakuntamme kulkee Kristuksen ristin jäljessä ristisaatoissa 
ympäri toiminta-aluettaan julistaen luomakunnan pyhitystä. Tässä hyödynnetään 
osin tälle vuodelle tehtyjä suunnitelmia, jotka peruuntuivat pandemian takia.  

Seurakunnan toimintaa ja sen vaikutuksia kehitetään ympäristön kannalta 
kestävämmäksi niin paikallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta ja seurakun-
taan laaditaan ympäristöohjeisto.

Pyhäkköjen ja seurakuntatilojen kaunistukseen tuotetaan kolttasaamelaisia 
käsitöitä, jotka ovat sekä ekologisesti, että kulttuurisesti aitoja ja kestäviä. Pyhäk-
köjen ympäristöön kiinnitetään huomiota ja talkoita pidetään ainakin Nellimissä 
ja Sevettijärvellä ristisaattojen yhteydessä. Merkittävien vesistöjen äärellä toimi-
tetaan vedenpyhityksiä. Näin rukous, pyhä liike ja luomakunnan eheyden vaali-
minen yhdistyvät kestävällä tavalla toisiinsa.

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

Jumalanpalvelukset toimitetaan 
toistaiseksi Petsamo-salissa

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
Ti  5.1. klo 17 vigilia, Teofania
Ke  6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 Teofania
Su  10.1. klo 10 liturgia
La  23.1. klo 17 vigilia
Su  24.1. klo 10 liturgia
Ma  1.2. klo 17 vigilia, 
 Kristuksen temppeliin tuominen
Ti  2.2. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen temppeliin tuominen
La  13.2. klo 17 vigilia
Su  14.2. klo 10 liturgia
      klo 17 Sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
Ma 15.2. klo 17 p. Andreas Kreeetalaisen 
 katumuskanoni
Ti  16.2. klo 17 p. Andreas Kreeetalaisen 
 katumuskanoni
To  18.2. klo 17 p. Andreas Kreeetalaisen 
 katumuskanoni
Pe  19.2. klo 17 paastoliturgia
Ke  24.2. klo 17 paastoliturgia
Pe  26.2. klo 17 paastoliturgia
La  27.2. klo 17 vigilia
Su  28.2. klo 10 liturgia
Ke  17.3. klo 17 p. Andreas Kreeetalaisen 
 katumuskanoni
La  20.3. klo 17 vigilia
Su  21.3. klo 10 liturgia
Ke  24.3. klo 17 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän ilmestys, 
 Ilosanoman juhla
Su  25.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän ilmestys, 
 Ilosanoman juhla
Pe  26.3. klo 17 paastoliturgia
La  27.3. klo 10 liturgia, 
 Lasaruksen lauantai
 klo 15 ehtoopalvelus ja virpovitsojen 
 siunaaminen

Su  28.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
Suuri ma 29.3. klo 10 aamupalvelus
Suuri to 1.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
Suuri pe 2.4. klo aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä
 klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottaminen
 klo 18 suuren lauantain aamupalvelus, 
 Kristuksen hautaaminen
Suuri la 3.4. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
 klo 23.30 pääsiäisyön palvelus 
 (puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia), 
 Kristuksen ylösnousemus

Su 4.4. klo 14 pääsiäisen suuri ehtoo- 
 palvelus, Kristuksen ylösnousemus
Ma 5.4. klo 10 liturgia, 2. pääsiäispäivä, 
 Kristuksen ylösnousemus

IVALO , Â’VVEL

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

Nettilähetykset osoitteessa  
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

JOULUKUU
Ke  23.12. klo 10 aamupalvelus,  
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus,  
 myös nettilähetyksenä
To  24.12. klo 16 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
Pe  25.12. klo 9 aamupalvelus, 
 klo 10 liturgia, Kristuksen syntymäjuhla

TAMMIKUU 2021
To-Pe 31.12.2020 - 1.1.2021 klo 22-01  
 vigilia ja liturgia, pyhän Basileos  
 Suuren juhla 

HELMIKUU
La  13.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su  14.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
 klo 17 ehtoopalvelus, suuri paasto alkaa
Ma  15.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas 
 Kreetalaisen katumuskanoni
Ti  16.2. klo 10 aampalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas
 Kreetalaisen katumuskanoni
Ke  17.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas 
 Kreetalaisen katumuskanoni
To 18.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas 
 Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 19.2. klo 17 paastoliturgia
Ke 24.2. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
To  25.2. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
                             
MAALISKUU
Ke  3.3. klo 10 aamupalvelus, 

Lapsiperheiden postilaatikoihin  
on kuluneen syksyn aikana  
tipahtanut puuhakirjeitä,  
jotka ovat sisältäneet tekemistä se-
kä lapsille että koko perheelle.  
Jokaisella kirjeellä on ollut  
oma teema. tässä askartelu  
viisi leipää ja kaksi kalaa  
-kertomuksen innoittamana.
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 myös nettilähetyksenä 
To  4.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Pe  5.3. klo 17 paastoliturgia
Ke  17.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 paastoliturgia
To  18.3. klo 10 aamupalvelus, jossa pyhän 
 Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Pe  19.3. klo 17 paastoliturgia
La  20.3. klo 18 vigilia
Su  21.3. klo 10 liturgia, pyhittäjä 
 Maria Egyptiläisen sunnuntai
Ke  24.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Pe  26.3. klo 17 paastoliturgia
La  27.3. klo 10 liturgia, 
 Lasaruksen lauantai
Suuri Ma 29.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
  klo 17 paastoliturgia
Suuri Ti 30.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 paastoliturgia 
Suuri Ke 31.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 paastoliturgia

HUHTIKUU
Suuri To 1.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 16 ehtoopalvelus ja 
 liturgia noin klo 17
Suuri Pe 2.4. klo 10 aamupalvelus, 
 jossa 12 kärsimysevankeliumia
 klo 15 kuninkaalliset hetket
 klo 17 ehtoopalvelus
Suuri la 3.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
 klo 23.30 pääsiäisen puoliyöpalvelus, 
 jonka jälkeen alkaa pääsiäisen aamu-
 palvelus klo 00.00 ja sitten liturgia
Su 4.3. klo 17 suuri ehtoopalvelus 

NITSIJÄRVI, NJE’3̌3̌JÄU’R

Nettilähetykset osoitteessa  
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin  

To  4.2. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
To  25.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Ke  10.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä

To  11.3. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä 
To  25.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä

NELLIM, NJEÄ’L’LEM

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

To  24.12. klo 14 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto
La  2.1. klo 18 vigilia
Su  3.1. klo 10 liturgia
Ma  1.2. klo 17 vigilia, 
 Herran temppeliintuominen
Ti  2.2. klo 10 liturgia, 
 Herran temppeliintuominen
Ke  24.2. klo 17 paastoliturgia
La  6.3. klo 18 vigilia
Su  7.3. klo 10 liturgia, 
 Ristinkumartamisen sunnuntai
Ke  24.3. klo 17 vigilia, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen 
 Marian ilmestys, Ilosanoman juhla

To  25.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän neitseen 
 Marian ilmestys, Ilosanoman juhla

SEVETTIJÄRVI, 
ČE’VETJÄU’RR

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kaisa Vuolukka 
puh. 040 752 2966

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

Ma 14.12. klo 17 vigilia, pyhittäjä Trifon 
 Petsamolaisen juhla, praasniekka
Ti 15.12. klo 9.30 vedenpyhitys, 
 klo 10 liturgia, pyhittäjä Trifon 
 Petsamolaisen juhla, praasniekka
La  26.12. klo 10 liturgia
Ti  5.1. klo 17 vigilia, Teofania, 
 Jumalan ilmestyminen
Ke  6.1. klo 10 liturgia, Teofania, 
 Jumalan ilmestyminen
To  4.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 18 rukoushetki pyhittäjä Trifonille, 
 ”Porotorstai”,  Sevetin Baarilla

Kutsuimme teitä neulomaan villasukkia 
vauvoille ja aikuisille. 
Sukkia saapui melkoinen määrä. 
Kokoamme saaduista vauvansukista 
kastelahjoja tuleville seurakuntamme 
jäsenille. 

Lämmin kiitos jokaiselle osallistuneelle!
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LAPIN SEURAKUNTA

LAPIN SEURAKUNNAN 
TAPAHTUMIA JA 
TOIMINTAA

ORTODOKSIA-KURSSI JATKUU 
6 KERTAA 
isä Rauno Pietarisen ohjauksessa
Osoitteessa:
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai You Tube/rpietarin
Aika: 
TORSTAISIN KLO 18-19
Helmikuussa: 25.2.
Maaliskuussa: 4.3, 11.3, 18.3, 25.3
Huhtikuussa:1.4.

La  6.2. klo 18 vigilia
Su  7.2. klo 10 liturgia
La  27.2. klo 18 vigilia
Su  28.2. klo 10 liturgia, pyhän Gregorios 
 Palamaksen sunnuntai
Ke  10.3. klo 17 paastoliturgia
La  13.3. klo 18 vigilia
Su  14.3. klo 10 liturgia, pyhittäjä Johannes 
 Siinailaisen sunnuntai
La  27.3. klo 18 vigilia
Su  28.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
Ma  5.4. klo 10 pääsiäisliturgia

KEVÄJÄRVI

PYHITTÄJIEN BORIKSEN JA 
GLEBIN KAPPELI
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff 
Puh. 0400277850

To  24.12. klo 12.30 ehtoopalvelus,  
 Kristuksen syntymän aatto

INARI, AANAR

LUTERILAINEN KIRKKO

Ke  3.3. klo 17 paastoliturgia 

UTSJOKI, UCCJOKK

ERÄMAJA

La  19.12. klo 18 vigilia
Su  20.12. klo 10 liturgia
La  20.2. klo 18 vigilia
Su  21.2. klo 10 liturgia, 
 Ortodoksisuuden sunnuntai

KITTILÄ , SIRKKA

MARIAN KAPPELI
Mariankuja 2 

La  30.1. klo 18 vigilia
Su  31.1. klo 10 liturgia

KEMIJÄRVI

TIILIPAPPILA

Ke  17.2. klo 17 p. Andreas Kreeetalaisen 
 katumuskanoni
Suuri ke 31.3. klo 17 paastoliturgia

Seurakuntamme jokaisessa pyhäkössä sekä kirkkoherranvirastossa on myytävänä adresseja.

Diakonia-aamiaista on ollut tarjolla joka toinen viikko Petsamo-salissa. Koronatilanteen vuoksi aamiainen tarjoillaan nykyisin mukaan otettavina aamiais-
pusseina.
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OULUN SEURAKUNTA 

Joulupaasto – pyhittämisen aika

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA 

Jumalanpalvelukset Oulun 
seurakunnassa marras-, joulu-, 
tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa 
2020- 2021

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

Kirkkoherranvirasto avoinna  
ma-pe klo 9-12

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

kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742
pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744 
kanttori Juhani Matsi
p. 044 5115 743
kanttorin sijainen, 
p. 044 5115 748
kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 5115 741
katedraalin isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 044 5115 745
matkapappi,
p. 040 5103 077 

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat:
isä Marko Patronen 15.-21.3.2021
isä Tuukka Rantanen 8.-14.3.2021
kanttori Juhani Matsi 8.-14.3.2021

Ortodoksisen kirkon joulupaasto alkoi marraskuun 
15. päivänä. Paasto on kirkkomme tarjoama vaihto-
ehto länsimaiselle ja suomalaiselle tavalle valmistau-
tua jouluun. 

Pidämme joulupaaston ajatusta esillä ilman mo-
ralisointia ja paheksuntaa. Kirkon tehtävä on antaa 
rakastavalla ja valoisalla tavalla suuntaviivoja elämäl-
le ja tarjota rakennuspalikoita ihmisenä kasvamisel-
le. 

Paaston aikana on tarkoitus hakea vastausta, 
mikä on suhteeni Luojaani, omaan itseeni, lähim-
mäisiini ja elinympäristööni. Hiljentyminen, ruko-
us, lähimmäisen palveleminen ja yksinkertainen 
elämäntyyli kirkastavat hengellistä näkökykyämme 
ja ymmärrystämme. Samalla se lähentää meitä toinen toisiimme ja ohjaa meitä 
kunnioittamaan luontoa, jotta elämäntyylimme rasittaa. 

Paasto ei ole suoritus, jonka perusteella Jumala mittaa meitä. Hän ei tarvitse 
paastoamme. Me itse tarvitsemme sitä, samoin elinympäristömme ja koko luo-
makunta.

 Joulupaasto valmistaa meitä myös pyhän kohtaamiseen. Ja siihen on valmis-
tauduttava huolellisesti. Tässäkin meidän kristittyinä kuuluu jäljitellä Raamatun 
henkilöiden ja pyhien ihmisten esimerkkiä. Raamatun tunnetuimpia paastoajia 
ovat Mooses, Elia, Johannes Kastaja ja itse Kristus. 

Pandemia antaa paastonajalle erityisen sävyn. Yksi paastoamisemme tavoit-
teista voisi olla koronaan liittyvän kysymyksenasettelun kääntäminen päälael-
leen: voisimme pikemmin pohtia mitä saa tehdä, kuin mitä ei saa tehdä. 

Korona rajoittaa keskinäistä kanssakäymistämme. Jos tunnet yksinäisen ih-
misen, pidä häneen yhteyttä. Pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Siunauksen toivotuksin,
Marko Patronen

kirkkoherra
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

to 31.12. klo 17 uuden vuoden 
  rukoushetki, striimi
pe  1.1. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen ympärileikkauksen muisto, 
 p. Basileios Suuri
ti  5.1. klo 17 vigilia
ke  6.1. klo 10 liturgia, 
 suuri vedenpyhitys, teofania, 
 Kristuksen kasteen juhla
to  7.1. klo 10 aamupalvelus, 
 Johannes Kastajan muisto
to  7.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  9.1. klo 17 vigilia
su  10.1. klo 10 opetusliturgia, 
 katekumeenikurssi
ke  13.1. klo 17 ehtoopalvelus
to  14.1. klo 10 aamupalvelus
to  14.1. klo 17 ehtoopalvelus
la  16.1. klo 17 vigilia
su  17.1. klo 10 liturgia

OULU 

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

ke 16.12. klo 17 ehtoopalvelus, striimi
to 17.12. klo 10 aamupalvelus, striimi
to 17.12. klo 17 ehtoopalvelus, striimi
su 20.12. klo 10 liturgia, striimi
ke 23.12. klo 10 joulun suuri  
 hetkipalvelus, striimi
to 24.12. klo 14 jouluaaton suuri  
 ehtoopalvelus, striimi
pe 25.12. klo 9 aamupalvelus, striimi
pe 25.12. klo 10 liturgia,  
 Kristuksen syntymä, joulu, striimi
la 26.12. klo 10 liturgia,  
 2. joulupäivä, striimi

ke  20.1. klo 17 ehtoopalvelus
to  21.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  23.1. klo 17 vigilia
su  24.1. klo 10 liturgia
ke  27.1. klo 17 ehtoopalvelus
to  28.1. klo 10 aamupalvelus
to  28.1. klo 17 ehtoopalvelus
la  30.1. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 hiippakunnan kappelin juhla 
 (Nummikatu 30 B, Oulu)
la  30.1. klo 17 vigilia
su  31.1. klo 10 liturgia
ma 1.2. klo 17 vigilia
ti  2.2. klo 10 liturgia, 
 Herran temppeliin tuominen
ke  3.2. klo 17 ehtoopalvelus
to  4.2. klo 10 aamupalvelus
to  4.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  6.2. klo 17 parastaasi, 
 yleinen vainajien muistelupäivä
su  7.2. klo 10 liturgia
ke  10.2. klo 17 ehtoopalvelus
to  11.2. klo 10 aamupalvelus
to  11.2. klo 17 ehtoopalvelus
la  13.2. klo 17 vigilia
su  14.2. klo 10 liturgia
su  14.2. klo 17 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ma 15.2. klo 17 suuri katumuskanoni
ti  16.2. klo 17 suuri katumuskanoni
ke  17.2. klo 17 suuri katumuskanoni
to  18.2. klo 17 suuri katumuskanoni, 
 katekumeenikurssi
pe  19.2. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la  20.2. klo 17 vigilia
su  21.2. klo 10 liturgia
ke  24.2. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  25.2. klo 10 aamupalvelus
to  25.2. klo 17 ehtoopalvelus
la  27.2. klo 17 suuri ehtoopalvelus, 
 yleinen katumuksen sakramentti
su  28.2. klo 10 liturgia
ke  3.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  4.3. klo 10 aamupalvelus
to  4.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  6.3. klo 17 vigilia
su  7.3. klo 10 liturgia
ma 8.3. klo 10 aamupalvelus
ma 8.3. ennen pyhitettyjen lahjojen liturgia, 
 p. marttyyri ja tunnustaja 
 Johannes Sonkajanrantalainen

OULUN SEURAKUNTA 

Ku
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Metropoliitta Elia toimittamassa Oulun katedraalin juhlaliturgiaa 13.9.

HUOM! Muuttuvasta koronatilanteesta johtuen tarkista ajantasaiset jumalanpalvelustiedot srk:n nettisivuilta www.oosrk.fi
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ke  10.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  11.3. klo 17 aamupalvelus
to  11.3. klo 17 ehtoopalvelus
la  13.3. klo 17 vigilia
su  14.3. klo 10 liturgia
ke  17.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  18.3. klo 17 suuri katumuskanoni, 
 katekumeenikurssi
la  20.3. klo 17 vigilia
su  21.3. klo 10 liturgia
ke  24.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  25.3. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän ilmestys 
la  27.3. klo 10 liturgia, 
 mirhallavoitelu katekumeeneille, 
 yhteinen lounas, virpovitsatalkoot
la  27.3. klo 17 vigilia, 
 virpovitsojen siunaus
su  28.3. klo 10 liturgia, 
 palmusunnuntai
ti  30.3. klo 10 aamupalvelus
ke  31.3. klo 10 aamupalvelus
ke  31.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelun 
 sakramentti
to  1.4. klo 10 suuren torstain 
 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
to  1.4. klo 17 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä
pe  2.4. klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto
pe  2.4. klo 17 aamupalvelus, 
 Kristuksen hautauksen muisto
la  3.4. klo 9 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia
la  3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus

la  3.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su  4.4. klo 01 liturgia, 
 Herran pääsiäinen
su  4.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus
ma 5.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 lasten pääsiäinen
ke  7.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset

MUHOS

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

to 24.12. klo 10 jouluaaton lyhyt  
 rukouspalvelus, jonka yhteydessä voi  
 osallistua ehtoollisesta. Ilmoittaudu  
 isä Markolle tekstiviestillä 044 5115 742.
 MUISTA TURVAVÄLIT JA KASVOMASKI
su  17.1. klo 10 liturgia
ti  16.2. klo 17 suuri katumuskanoni
su  28.2. klo 10 liturgia
su  14.3. klo 13 ekumeeninen paastolounas,  
 ev.lut. srk-sali
ti  30.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

KEMI

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

pe 18.12. koululaisliturgia PERUTTU  
 koronatilanteen vuoksi 
ti  22.12. klo 17 Jeesuksen rukous  
 -palvelus (max 10 hlöä)

to 24.12. HUOM! klo 10 jouluaaton lyhyt  
 rukouspalvelus, jonka yhteydessä voi  
 osallistua ehtoollisesta.
 Ilmoittaudu isä Tuukalle tekstiviestillä  
 044 5115 744.
 Jos paikalle saapuu enemmän kuin  
 10 henkeä, myöhemmin tulleet  
 odottavat srk-salilla kunnes kirkkosalin  
 puolella on taas tilaa.
 MUISTA TURVAVÄLIT JA KASVOMASKI
 pe 25.12. aamupalvelus PERUTTU  
 koronatilanteen vuoksi
pe 25.12. liturgia PERUTTU  
 koronatilanteen vuoksi
ke  13.1. klo 17 ehtoopalvelus
su  24.1. klo 10 liturgia
 HUOM! to 28.1. klo 17 ehtoopalvelus
ke  3.2. klo 17 ehtoopalvelus
su  14.2. klo 14 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ke  17.2. klo 17 suuri katumuskanoni
su  21.2. klo 10 liturgia
ke  3.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
ke  24.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelun
  sakramentti
la  27.3. virbovitsatalkoot, 
 kellonaika varmistuu myöhemmin
su  28.3. klo 10 liturgia, 
 palmusunnuntai
to  1.4. klo 17 suuren torstain 
 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
pe  2.4. klo 9 aamupalvelus, 
 12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä
pe  2.4. klo 13 ehtoopalvelus, 
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto

Oulun katedraalin apsiksen ulkoseinään siunattiin uusi mosaiikki-ikoni syyskuussa.
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Jumalan liiton merkki Kemin kirkon yllä 
(1. Moos. 9).
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OULUN SEURAKUNTA 

la  3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  3.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus 
su  4.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen

RAAHE

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

la  16.1. klo 10 liturgia
ke  17.2 klo 17 suuri katumuskanoni
la  6.3. klo 10 liturgia
ti  31.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

la  3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  3.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus 
su  4.4. klo 01 liturgia, 
 Herran pääsiäinen
pe 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset

TORNIO

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

su  14.2. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
 sovintosunnuntai
la  6.3. klo 10 liturgia
la  3.4. klo 15 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia
su  2.5. klo 10 liturgia, ristisaatto
su  16.5. klo 10 liturgia, 
 kirkon uudelleenvihkiminen, 
 metropoliitta Elia

VIHANTI

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

la 26.12. klo 10 lyhyt 2. joulupäivän rukous- 
palvelus, jonka yhteydessä voi osallistua 
ehtoollisesta. Ilmoittaudu isä Markolle 
tekstiviestillä 044 5115 742.
MUISTA TURVAVÄLIT JA KASVOMASKI 
la  23.1. klo 10 liturgia
ma 15.2. klo 17 suuri katumuskanoni
la  20.3. klo 10 liturgia
ma 29.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

su  31.1. klo 10 liturgia
pe 2.4. klo 16 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauksen muisto

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
Kirkkotie 1

la  19.12. klo 11 liturgia PERUTTU  
 koronatilanteen vuoksi
la  30.1. klo 11 liturgia
pe  26.2. klo 16 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

UTAJÄRVI

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
KERHOTILA 
Pappilantie 2

la  6.2. klo 10 liturgia
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Kasteen yhteydessä tehdään pieni risti-
saatto evankeliumikirjan ja kastealtaan 
ympäri.

Niin monta kuin teitä on Kristukseen 
kastettu...

Neitseen 
Marian 
temppeliin-
käymisen 
juhla 
Raahessa 
21.11.
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Kuva: Tuukka Rantanen

TIISTAISEURAT

Kempeleen tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala, 

p. 040 5181 071, 
helja.rahikkala@gmail.com

Martinniemen tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 

Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen, 
p. 040 725 5535

Meri-Lapin tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 

Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, 
p. 050-3556580, 

kerttu.junnonen@gmail.com

Oulun tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja, pj. Tuula Jokiranta, 

p. 040 5866326, 
tuula.jokiranta@dnainternet.net

Raahen tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 

Lisätietoja pj. Lea Kuusirati,
p. 0400 205 942.

Vihannin tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja: siht. Ulla Haukka, 

p. 040 746 1524

Kuusamon tiistaiseura 
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 

Lisätietoja: pj. Seppo Pyy, 
p. 040 8367074 tai 

 seppo.pyy@kuusamolainen.com

Arpa on heitetty... Monopolissa. 
Nuorten peli-illat jatkuvat jälleen 
tammkuussa.

Metropoliitta Elia vieraili nuorten-
illassa marraskuussa.
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Afrikan tähden lisä-
osaa testaamassa.
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Nuorten leffayötä 
vietetään pe 8.–9.1., 
mutta tässä torkku-
minen liittyy leikkiin! 
Tervetuloa!

Ku
va

: T
uu

kk
a 

Ra
nt

an
en

Katekumeenikurssilaisia liitettiin koronakevään 
vuoksi kirkkoon tänä vuonna syyskuussa.
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Kemissä katekumeeneja liitettiin kirkkoon 
lokakuussa.Ku
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OULUN SEURAKUNTA 
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Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin alakouluikäisille lapsille (7–13v.) 
ma-pe 7.–11.6. seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74).

Päivän aikana leikitään, pelataan ja tehdään muuta mukavaa 
yhdessä sekä osallistutaan lyhyisiin rukoushetkiin ja opetus-
tuokioihin.

Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja kanttorina 
Helena Matsi, lisäksi mukana on leiriohjaajakoulutuksen
saaneita seurakunnan nuoria. Leiripäivien aikana osallistujille 
tarjotaan ateria ja välipala.

Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 25 euroa. 
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä oulu@ort.fi / 
044 5115 741

Lasten päiväleiri 
kesäkuussa 2021

Oulun ortodoksinen seurakunta hakee  
lasten (päiväleiri 31.5.-4.6.) ja nuorten (kripari 4.-11.7.) 
leireille ohjaajia. Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias 
ja mielellään kristinoppileirin käynyt.

Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinohjaajakoulutus tai koulu-
tukseen tulee osallistua kevään aikana. Tietoja koulutuksesta 
saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seurakunnasta. Seura-
kunta maksaa ensimmäistä kertaa kurssille osallistuvien 
osallistumismaksun. Ohjaajat valitaan ensisijaisesti Oulun 
ortodoksisen seurakunnan alueen hakijoista. 

Lisätietoja: oulu@ort.fi / 044 5115 741. 
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.2021 mennessä 
sähköpostitse oulu@ort.fi 
tai osoitteeseen: 
Oulun ortodoksinen seurakunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. 
Kuoreen merkintä "ohjaaja".

Haluatko ohjaajaksi 
leireille?

Jatkislaiset Oulujoen rannalla.

Jatkokripari Muhoksella.
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Nuotioilta nuortenleirillä.

Ku
va

: T
uu

kk
a 

Ra
nt

an
en

Muhoksen 
tiistaiseura 
lahjoitti ikonin 
vastavalmis-
tuneeseen 
lukioon.

Toinen Raija 
Savolaisen 
maalaama ikoni 
lahjoitettiin 
ja siunattiin 
käyttöönsä Mu-
hoksen 
ammatti-
koululle.
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Katedraalikuoron harjoitukset elokuussa.
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MUUTOKSESSAKAAN EMME OLE YKSIN 
Elämämme on tietyn mittainen matka. Matkaan tulee muutoksia, sairauksia ja vaikeuksia. 
Tällä hetkellä elämme maailmassa, jossa riehuu Covid-19-virus. Jo noin 69 miljoonaa 
ihmistä on sairastunut virukseen. Sairaus mullistaa, ahdistaa ja eristää ihmisiä. 

Kirjoitan näitä sanoja epidemian kiihtymisvaiheessa, jolloin altistuneita Vaasan sai-
raanhoitopiirissä on jo yli 1000 henkilöä ja jatkotartuntoja lisääntyy päivittäin. Koette-
lemustemme keskellä voimme aina rukoilla: Herra Jeesus Kristus elävän Jumalan Poika 
johdata minut oikealle tielle ja armahda minua.

Vaasassakin yhdessä olemme saaneet kohdata pandemian haasteita, sopeutua strii-
mauksilla ja palvella muilla keinoilla Jumalaa ja lähimmäisiämme. Vaikeudet ja haasteet 
koskettavat kaikkia ihmisiä ja ympärillämme on apua tarvitsevia. Maaseutuviraston EU-
Ruoka-apu ja seurakunnan järjestämät diakonia-
lounas olivat tässä hyvä tapa osoittaa, että lähim-
mäisemme ovat tärkeitä ja avuntarvitsijat eivät 
jää vaille myös kirkkokuntassamme. Vuonna 
2020 valtio ja kirkonkeskus ovat tukeneet Vaasan 
seurakunnan toimintaamme diakonia-, uskon-
nonopetus- ja peruskorjausavustuksilla. Mar-
raskuussa 2020 kokoontunut kirkolliskokous on 
tehnyt myönteisen päätöksen Kokkolan työparin 
rahoituksessa vielä yhdeksi vuodeksi. 

Minä olen sinun kanssasi elämäsi loppuun 
saakka, sanoo Herra. Suurtenkin muutosten ai-
kana tämä tie on turvallinen ja toiveikas. Kiitos 
edelliselle valtuustolle ja monia vuosia Tampe-
reen ja Vaasan yhteiselle valtuustolle! Olkoon 
uusi vuosi meille kaikille rauhan ja Jumalan siu-
nauksen vuosi!  

Isä Andrei

INTE ENS I FÖRÄNDRINGENS TID  
STÅR VI ENSAMMA 
Vårt liv är en resa i tiden. Resan innebär förändringar, sjukdomar, svårigheter. I skrivande 
stund lever vi i en värld där Covid-19-viruset härjar. Ca. 69 miljoner människor har redan 
insjuknat i pandemin.

Sjukdom innebär omvälvningar, ångest och isolering bland människorna. Jag skriver 
dessa rader under ett skede då pandemin accelererar och Vasaregionen har redan över tu-
sen insjuknade. Nya drabbade rapporteras dagligen. I centrum av våra utprövningar kan 
vi alltid be: "Herre Jesus, Son av levande Gud, led mig längs den rätta stigen och förbarma 
dig över mig". Även i Vasa har vi tillsammans mött pandemins prövningar och fått anpas-
sa oss till streamade gudstjänster. Vi har fått tjäna Gud och våra nästa på många olika sätt. 
Svårigheter och utmaningar berör alla människor som är i behov av hjälp. EU-mathjälpen 
och de av församlingen ordnade välgörenhetsluncherna har varit ett konkret sätt att visa 
att våra medmänniskor är viktiga för oss och får den uppmärksamhet av kyrkan som de 
behöver.

Under året 2020 har staten och kyrkans förvaltningscenter gett stöd åt Vasa försam-
ling i form av bidrag till religionsundervisning och grundrenoveringsprojekt. I november 
har vi fått ett positivt beslut av kyrkomötet angående bidraget som gäller arbetsparet i 
Karleby för de kommande åren.

"Jag är med er alla dagar intill tidens ände, säger Herren". Även under stora föränd-
ringar innebär detta löfte trygghet och hopp. Jag vill tacka den tidigare fullmäktige och 
önska många nåderika år åt den kommande gemensamma fullmäktige i Tammerfors och 
Vasa. Må det kommande året vara ett år av fred och Guds välsignelse!

Fader Andrei

VAASAN SEURAKUNTA 

VAASAN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranviraston päivystys 
keskiviikkoisin on siirretty  
Clovid-19 pandemiasta johtuen 
31.12.2020 etätöihin.

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 kunnes toimi täytetään)
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 

Toimistoapulainen Monica Berts
(31.12.2021 asti) 
monica.berts@ort.fi (töissä ke klo 11–15)

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  17.12. klo 10 aamupalvelus
To  17.12. klo 17 ehtoopalvelus
To  24.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymän aatto
To  24.12. klo 14 ehtoopalvelus
Pe  25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen syntymä
Su  27.12. klo 7.30 orientaaliortodoksinen 
 liturgia geeziksi  
Ti  5.1. klo 17 vigilia
Ke  6.1. klo 10 liturgia ja suuri  
 vedenpyhitys, Teofania, Herran kaste
Ke  13.1. klo 17.00 rukouspalvelus ja 
 ortodoksiapiiri salilla 
To  14.1. klo 18 ekumeeninen rukoushetki  
  striimattuna
la  16.1. klo 17 vigilia
Su  17.1. klo 10 liturgia, 
 Sakkeuksen sunnuntai
Ke  20.1. klo 17 rukouspalvelus ja 
 ortodoksiapiiri salilla 
To  21.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  23.1. klo 17 vigilia 
Su  24.1. klo 10 liturgia, 
 Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Ke  28.1. klo 17 rukouspalvelus ja 
 ortodoksiapiiri salilla 
To  28.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  30.1. klo 17 vigilia
Su  31.1. klo 10 liturgia, 
 Tuhlaajapojan sunnuntai

KOKKOLA

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

To  24.12. klo 17 ehtoopalvelus
Pe  25.12. klo 10 liturgia
Pe  1.1. klo 12 uudenvuodenpäivän 
 rukouspalvelus
Ti  5.1. klo 18 vigilia, 

Liturgia ja sadonsiunaus 16.8.2020.

Ke  6.1. klo 10 liturgia, 
 Teofania, Herran kaste 
Ke  13.1. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri. 
Su  17.1. klo 10 liturgia, 
 Sakkeuksen sunnuntai
Su  31.1. klo 10 liturgia, 
 Tuhlaajapojan sunnuntai
Ma  1.2. klo 17 vigilia
Ti  2.2. ti klo 10 liturgia ja vedenpyhitys. 
 Herran temppeliintuominen, 
 rukoushuoneen praasniekka 

Ystävyyden ateria pyhän Nikolaoksen kirkon pihassa 4.12. Seurakunta jakoi ilmaista kalakeittoa soppatykistä. Lionsit valmistivat aterian.
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Su  14.2. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus, 
 Sovintosunnuntai
To  18.2. klo 17 suuri katumuskanoni
La  27.2. klo 16.30 yleinen panihida, 
 Vainajien muistelupäivä
La  27.2. klo 17 vigilia, 
Su  28.2. klo 10 liturgia, 
 Gregorios Palamaksen sunnuntai
 

LAPUA

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

Ke  16.12. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
La  26.12. klo 10 liturgia
Su  10.1. klo 10 liturgia
Ke  20.1. klo18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri
Su  7.2. klo 10 liturgia
Ke  10.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
Ti  16.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen
 suuri katumuskanoni 
Pe  26.2. klo 17 Ennen pyhitettyjen lahjain 
 liturgia  

PIETARSAARI

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

To  24.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymän aatto 
Su  3.1. klo 10 liturgia
Su  10.1. klo 10 liturgia
Su  24.1. klo 10 liturgia
Su  7.2. klo 10 liturgia
Ti  16.2. klo 17 suuri katumuskanoni
Pe  19.2. klo 17 Ennen pyhitettyjen lahjain 
 liturgia
Su  21.2. klo 10 liturgia,   
 Ortodoksisuuden sunnuntai

SEINÄJOKI

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

To  17.12. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
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Uuden ristin nostaminen 
Kokkolassa 18.9.2020.

Ehtoopalvelus Ähtärissä 19.9.2020.
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VAASAN SEURAKUNTA 

Su  20.12. klo 10 liturgia
La  9.1. klo 10 liturgia
To  14.1. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri
To  28.1. klo 18 maallikkopalvelus 
To  11.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri 
To  18.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri 
 katumuskanoni
To  25.2. klo 18 maallikkopalvelus
 

KAUHAJOKI

(TOPEEKA 9 EV.LUT KIRKKO)

La  19.12. klo 10 liturgia
Ke  17.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Pe  12.3. klo 17 Ennen pyhitettyjen lahjain 
 liturgia

Viimeinen matka 16.11.2020

 

 
 

                      OULUN HIIPPAKUNTA Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu 
                                                                                                        puh. 040 861 8412 
                                                 Suomen ortodoksinen kirkko    oulun.hiippakunta@ort.fi 

     Dnro. 76/9/95/20 
     Oulussa, 4.12.2020 
 
   
 
Kirkkoherra 
Andrei Sõtšov 
 
 
  

Kristus on keskellämme! 
 
 
Tunnustukseksi uhrautuvasta työstänne Suomen ortodoksisessa kirkossa ja Oulun hiip-
pakunnassa olen suonut Teille tänään papin kultaristin kanto-oikeuden. 
 
Huomionosoitukseen liittyvä rukous luetaan Teille piispan kanssa erikseen sovittavana 
ajankohtana.  
 
Sydämellisesti onnitellen, 
 
   
 
 
   
 
  Elia 
  Oulun Metropoliitta 
 

 

 
 

                      OULUN HIIPPAKUNTA Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu 
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     Dnro. 76/9/95/20 
     Oulussa, 4.12.2020 
 
   
 
Kirkkoherra 
Andrei Sõtšov 
 
 
  

Kristus on keskellämme! 
 
 
Tunnustukseksi uhrautuvasta työstänne Suomen ortodoksisessa kirkossa ja Oulun hiip-
pakunnassa olen suonut Teille tänään papin kultaristin kanto-oikeuden. 
 
Huomionosoitukseen liittyvä rukous luetaan Teille piispan kanssa erikseen sovittavana 
ajankohtana.  
 
Sydämellisesti onnitellen, 
 
   
 
 
   
 
  Elia 
  Oulun Metropoliitta 
 

Kirkkoherra 
Andrei Sõtšov

Kristus on keskellämme!

Tunnustukseksi uhrautuvasta työstänne Suomen 
ortodoksisessa kirkossa ja Oulun hiippakunnassa 
olen suonut Teille tänään papin kultaristin kanto-
oikeuden.

Huomionosoitukseen liittyy rukous luetaan Teille 
piispan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Sydämellisesti onnitellen,

Dnro. 76/9/95/20
Oulussa, 4.12.2020

Elia
Oulun Metropoliitta

Kuva: Nina Jolkkonen-Porander
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Kirkon esittely koululaisille Vaasassa 23.11.2020.
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TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

KATEKUMEENIOPETUS VAASASSA
(Koulukatu 45, Vaasa)

Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, ota 
yhteyttä pappiin ja sovi tapaaminen. Orto-
doksiseen kirkkoon liittyville järjestetään 
katekumeeniopetusta Vaasassa ja muilla-
kin paikkakunnilla tarpeen mukaan. 
Lisätietoja isä Andrei Sõtšov  
puh. 040 076 1718. Tervetuloa!

PALAVA PENSAS RAAMATTUPIIRI 
VAASASSA 
(Koulukatu 45, Vaasa)

Vaasan seurakuntasalilla kokoontuu Palava 
Pensas raamattupiiri tammi- ja helmikuus-
sa keskiviikkoisin klo 17 sekä maalis- ja 
huhtikuussa perjantaisin klo 18.30. Ensim-
mäinen kokoontuminen on 20.1. Ortodok-
siapiirissä käsitellään erilaisia ortodoksisia 
teemoja ja tutkitaan yhdessä Raamattua. 
Kerhon vetäjä isä Andrei Sõtšov , TT.  
Lisätietoja puh. 040 076 1718. 

PONOMARIKERHO VAASASSA
(Nikolainkuja 1, Vaasa) 

Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa li-
turgian aikana alkaa kouluikäisille pojille 
ponomarikerho. Kerhoon ovat tervetul-
leita kaikki kouluikäiset tai sitä vanhem-
mat pojat. Kerho kokoontuu kaksi kertaa 
kuussa sunnuntaisin klo 9.45–11.30 litur-
gian aikana Vaasan pyhän Nikolaoksen 
kirkossa.  Erikseen sovittaan ajoista, jossa 
opetellaan alttariapulaisen tehtäviä juma-
lanpalveluksessa. Kerhon vetäjä on  
isä Andrei Sõtšov, TT. 
Lisätietoja puh. 040 076 1718.  

LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMIA  
SEURAKUNTASALILLA
(Koulukatu 45, Vaasa) 

La 23.1. klo 15 Infotilaisuus teologian ja  
 kirkkomusiikin opiskelusta
La 23.1. klo 16 Ponomarikoulutusta  
 pojille
Su 14.2. klo 11.30–13.30 Laskiais-
 sunnuntain lasten juhla liturgian  
 ja ehtoopalveluksen välissä
La 27.3. klo 14 Virpovitsatalkoot  
 Lasaruksen lauantaina,  
 samaan aikaan kerho 3–8 v lapsille
Ma 5.4. Lasten pääsiäinen,  
 liturgia ja juhla srk-salilla
La 8.5. klo 15 lasten kerho

KIRKKOLAULU VAASASSA 
(Nikolainkuja 1, Vaasa) 

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

ORTODOKSIAPIIRI KOKKOLASSA 
(Katariinankatu 3, Kokkola)

Kokkolan tsasounassa kokoontuu kuukau-
sittain ehtoopalveluksen jälkeen ortodok-
siapiiri. Ortodoksiapiirien ajat ovat:  
ke 20.1. ja ke 10.2. Ortodoksiapiirien  
aiheena ovat kirkkovuoden suuret juhlat 
ja niiden merkitys.  
Lisätietoja isä Pekalta puh. 040 510 3077.

ORTODOKSIAPIIRI LAPUALLA 
(Koulukatu 5, Lapua)

Lapuan tsasounassa kokoontuu kuukau-
sittain ehtoopalveluksen jälkeen ortodok-
siapiiri. Ortodoksiapiirien ajat ovat:  
ke 20.1. ja 10.2. klo 18.00. Ortodoksia- 
piirien aiheena ovat kirkkovuoden suuret 
juhlat ja niiden merkitys.  
Lisätietoja isä Pekalta puh. 040 510 3077.

ORTODOKSIAPIIRI SEINÄJOELLA
(Päivölänkatu 32, Seinäjoki)

Seinäjoen tsasounassa kokoontuu kuu-
kausittain ehtoopalveluksen jälkeen 
ortodoksiapiiri. Ortodoksiapiirien ajat 
ovat:14.1. ja 11.2. klo 18. Ortodoksiapiirien 
aiheena ovat kirkkovuoden suuret juhlat 
ja niiden merkitys.  
Lisätietoja isä Pekalta puh. 040 510 3077.
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Vaasan ortodoksisen seurakunnan 
valtuustovaali 2020 tulokset

Tampereen ja Vaasan yhteiseen seurakun-
nanvaltuustoon tulivat valituiksi III ja IV 
vaalialueelta seuraavat ehdokkaat:

Sirkka Uschakoff (Vaasa)
Kimmo Nissinen (Kauhajoki)
Markus Happo (Kuortane)
Anna Nikula (Kaustinen) 

Valituiksi tulleet uuden seurakuntajaon 
mukaisesti 

Tampereen ortodoksinen seurakunta
(Nykyiset Tampereen ja 
Vaasan seurakunnat)
Valtuustoon valittiin 15 valtuutettua nel-
jältä vaalialueelta:

Vaasan ortodoksisessa seurakunnassa käytiin valtuustovaalit 7.–8.11.2020 välisenä aikana. Viimeiset tulokset julkistettiin 
15. marraskuuta. Vaalilautakunta on laskenut ja vahvistanut Vaasan ortodoksisen seurakunnan ylimääräisen seurakunnan- 
valtuustovaalin tulokset 8.11.2020 kokouksessaan.

• Kartovaara Anu
• Pulkkinen Matti
• Ahponen Tatu
• Halonen Kerttu
• Leskinen Tanja
• Saarenoja Terhi
• Chernyuk Irina
• Santasalo Heikki

• Jämsén Mikko
• Salonen Riitta
• Luonila Jyri
• Uschakoff Sirkka
• Nissinen Kimmo
• Happo Markus
• Nikula Anna

Vaasan ortodoksisen seurakunnan alueel-
la vaalissa äänioikeuttaan käytti 43 seu-
rakuntalaista. Hyväksyttyjä ääniä oli 72. 
Hylättyjä äänestyslippuja ei vaalissa ollut. 
Äänestysprosentti, joka jäi alhaisemmaksi 
edellisvuoteen verrattuna koronanepide-
mian ja isänpäivän vuoksi oli 4,8 %

Vaasan seurakunnalta yhteisen val-
tuustoon valitut neljä luottamushenkilöä 
edustavat hyvin tulevan kappeliseura-
kunnan eri paikkakuntia sekä jakaantuvat 
naisten ja miesten välillä tasavertaisesti.

Nyt valittujen valtuutettujen toimi-
kausi alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023. 

Monia armorikkaita vuosia kaikille 
luottamustehtävään valituille!

Valtuustovaali Kokkolan äänestyspaikassa 7.11.2020.
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VAASAN SEURAKUNTA 
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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!

Filantropia
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Matka tytöstä äidiksi  
on usein liian lyhyt.

Tue terveyskasvatusta  
Itä-Afrikassa!

Tili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 13343

joulupAAsTokeräys 15.11.–31.12.2020

Aika puhua!
Liian varhain äidiksi
Keniassa ja Ugandassa yläkoulu on yleensä sisäoppilai-
tos, jossa koululaiset asuvat lukuvuoden aikana. Tavalli-
sesti he käyvät kotona vain loma-aikoina. Tänä vuonna 
maiden hallitukset päättivät, että koulut ja sisäoppilai-
tokset laitetaan kokonaan kiinni koronaviruksen vuoksi, 
joten koululaiset lähetettiin kevättalvella koteihinsa.

Sisäoppilaitoksessa nuorista pidetään huolta. Kotona 
elämä on levottomampaa ja harvalla on ollut mahdolli-
suutta opiskella etänä. 

Ugandassa lapsiavioliitot ovat yleistyneet koronan 
aikana. Kotona on päätetty, että teini-ikäinen tyttö anne-
taankin vaimoksi. Hän ei palaa kouluun, vaan on odottaa 
todennäköisesti silloin jo vauvaa, kun koulujen ovet 
joskus taas avataan. Samalla on ratkaistu perheen raha-
huolia, koska vaimosta maksetaan tämän vanhemmille 
myötäjäisinä rahaa ja vaikkapa lehmä.

Myös Keniassa ollaan huolissaan teini-ikäisten raska-
uksien voimakkaasta lisääntymisestä pandemian aikana. 
Koulut jäävät kesken ja pikkuäitien ja heidän vauvojensa 
tulevaisuus on vaikeaa.

Filantropian joulupaastokeräys kannetaan tänä vuon-
na tyttöjä suojeleviin terveyskasvatushankkeisiin Kenias-
sa ja Ugandassa.

Toimitus toivottaa kaikille 
rauhallista joulua ja uutta vuotta! 

Kristus syntyy - kiittäkää!
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Hieno kuvakirja
ortodoksisuudesta 

Suomessa
Puolan ortodoksisen kirkon julkaisuneu-
vosto ja OrthPhoto.net ovat tehneet jo lä-
hes kymmenen vuoden ajan yhteistyötä 
esitelläkseen ortodoksisen kirkon elämää 
ja sen monimuotoista kauneutta eri mais-
sa. Järjestäjät valitsevat joka vuosi yhden 
kohdemaan, josta etsitään kuvia kansain-
välisellä valokuvakilpailulla. 

Tänä vuonna esittelyvuoron sai Suomi. Kesästä 

syksyyn avoinna olleeseen Ortodoksisuuden kirjo. 

Suomi -kilpailuun lähetettiin yli 880 valokuvaa yli 

sadalta osallistujalta lähes kymmenestä eri maasta. 

Kilpailun pääpalkinnon voitti helsinkiläinen Hanna 

Kemppi herkällä otoksella Lintulan luostarin kir-

kosta. Pääpalkinnon lisäksi kilpailun jury myönsi 

kuusi palkintoa kaikissa kolmessa kilpailusarjassa 

(kirkot, ihmiset ja reportaasi).

Kilpailukuvista on tarkoitus järjestää kiertävä 

näyttely sitten, kun suuremmalla joukolla on taas 

turvallista kokoontua. Näillä näkymin ulkotiloihin 

suunniteltua näyttelyä kaavaillaan ensi kesäksi.

Kilpailun satoa esittelevä kirja on kuitenkin jo  

ilmestynyt. Jo pikainen selailu nostaa tunteen pin-

taan: oi, kyllä – tuota kaikkea on ortodoksisuus 

Suomessa! Sivuja kääntämällä pääsee vieraile-

maan niin katedraaleihin kuin pienten rukoushuo-

neiden rauhaankin. Yhteisten jumalanpalvelusten 

lisäksi nähdään vilauksia kirkollisista toimituksista 

eri puolilla maata. Erityisen hienosti kirjassa nou-

see esiin kirkon elämän yhteys luontoon: kesäiset 

kuvat ristisaatoista tai praasniekoista muistuttavat 

varmasti monia lähes kipeästi siitä, mistä olemme 

koronavuonna joutuneet – onneksi väliaikaisesti – 

luopumaan.

Kirjaa saa mm. Valamon luostarin myymälästä ja 

verkkokaupasta. Kirjaa tulee myyntiin myös Orto-

doksisen kirkkomuseo RIISAn myymälään. Kirjasta 

on olemassa kolme eri kieliversiota: puola/suomi, 

suomi/englanti ja englanti/venäjä.
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