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Illaton valkeus koittaa

On tullut aika viimeisen Paimen-Sanomien numeron. 
Paimen-Sanomat on ilmestynyt lähestulkoon 

koko Oulun hiippakunnan olemassaolon ajan. Hiip- 
pakunnan seurakuntien yhteisenä lehtenä se on 

ollut omiaan synnyttämään ja muokkaamaan hiippakuntaidenti-
teettiä uudessa hiippakunnassa 1980-luvulla sekä sittemmin myös 
vahvistamaan sitä. Niin kuin lehden sanotaan yleensä olevan pää-
toimittajansa näköinen, voidaan hyvällä syyllä sanoa hiippakun-
nankin olevan aina piispansa näköinen. Tätä jälkimmäistä Pai-
men-Sanomat onkin ansiokkaasti tuonut ulospäin. Lehti on tuonut 
hiippakuntaa ja sen seurakuntien toimintaa näkyväksi alueellisesti, 
mutta myös koko kirkon tasolla. Vaikka lehti on vahvistanut alueel-
lista yhteenkuuluvuutta välittämällä seurakuntien uutisia ympäri 
hiippakuntaa, ei tämä alueellisuus lehden lakkaamisen jälkeenkään 
häviä mihinkään. Kirkon uuden lehden aloittaessa myöhemmin 
tänä vuonna siinä jatkuu myös alueelliset uutiset ja ilmoitukset. 

Haluan tässä käyttää tilaisuuden kiittää kaikkia Paimen-Sa-
nomien parissa työskennelleitä, siihen kirjoittaneita ja kaikkia 
näiden vuosien aikana lehden tekemiseen osallistuneita. Te olette 
tehneet lehdestä sellaisen, kuin se on ollut, jokaisen työpanos on 
ollut arvokas. 

Olemme eläneet jälleen poikkeuksellisen suuren paaston. 
Vaikka osassa hiippakuntaa ei ole kansa päässyt osallistumaan seu-
rakuntien jumalanpalveluksiin ollenkaan, olemme kuitenkin on-
neksi saaneet seurata palveluksia netin välityksellä. Toivottavasti 
mahdollisimman monella on tähän ollut käytännön mahdollisuus. 

Johannes Krysostomos antaa pääsiäissaarnassaan lohtua niil-
le, ketkä eivät mahdollisesti ole jaksaneet paastota, kuin myös 
niille, ketkä ovat ”paastoten kilvoitelleet”, sillä ”Valtias on jalo-
mielinen: hän ottaa vastaa viimeisen niin kuin ensimmäisenkin, 
hän suo levon yhdennentoista hetken työntekijälle kuten ensim-
mäisestä hetkestä työtä tehneelle. Viimeisenkin hän armahtaa 
ja ensimmäisestä pitää huolen: tuolle hän antaa, tälle lahjoittaa. 
Hän ottaa vastaan teot ja hyväksyy aikeenkin. Hän antaa arvon 
työlle ja aikomustakin hän kiittää.” Riemuitaan pian koittavasta 
Kristuksen ylösnousemisesta siitäkin huolimatta, miten olemme 
paastonneet, ja sitäkin suuremmalla riemulla.

Pääsiäinen koittaa vaikeista ajoista huolimatta, pitäkäämme 
toisistamme huolta. Muistetaan, ettei mikään voi tehdä tyhjäksi 
pääsiäisen sanomaa, Kristus nousee kuolleista tänäkin vuonna 
kulkutaudeista ja kaikesta murheesta huolimatta. Illaton Valkeus 
koittaa. Kristus on itse päättänyt rakastaa meitä aikojen loppuun 
saakka, kuten pyhä evankelista Johannes muistuttaa. Tämä mei-
dän on hyvä muistaa erityisesti pääsiäisen alla, kun suuren viikon 
kuljemme seuraten Kristuksen kärsimyksiä kohti Hänen pyhää 
ylösnousemustansa. Rakkaudesta luotujaan kohtaan yksi kolmi-
naisuudesta kärsi ristillä. Auttakoon Hänen jumalallinen rakkau-
tensa meidät näidenkin vaikeiden aikojen yli!

 
Metropoliitta Elia

metropoliitta.elia@ort.fi 
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Yllättäviä kohtaamisia

Ensimmäinen pääsiäinen käynnistyi varhain aamun 
koittaessa, kun mirhantuojanaiset saapuivat Kristuk-
sen haudalle. He olivat suunnitelleet voitelevansa Kris-
tuksen ruumiin hyväntuoksuisella öljyllä, mutta hauta 

osoittautui tyhjäksi. Runneltu ruumis oli poissa. Järkytys ja suru 
vaihtuivat hämmästykseksi ennakoimattoman äärellä. Naisten 
hämmennystä vahvisti kuin tyhjästä haudalle ilmestyneitten en-
kelien sanoma: Kristuksen ruumiin poissaolo on osoitus hänen 
ylösnousemuksestaan. 

Meille tuttu pääsiäistervehdys on se sama uutinen, jonka 
mirhantuojanaiset kuulivat enkeleiltä: ”Kristus on noussut ylös.” 
Tyhjä hauta ja enkelien kohtaaminen olivat odottamaton käänne 
rakkaan opettajan haudalle suuntautuneessa jäähyväismatkassa. 
Itku vaihtui iloksi, murhe hämmentyneeksi riemuksi. Kristus 
nousi kuolleista! 

Ylösnousemuksen aamu ei jäänyt pelkästään tyhjän haudan 
äärellä koetuksi hämmennykseksi. Siihen sisältyi myös kohtaami-
nen ylösnousseen Kristuksen ja Magdalan Marian välillä. Enke-
leiltä kuulemansa viestin typerryttämä Maria oli astellut pois hau-
dalta ja mennyt kävelylle läheiseen puutarhaan. Siellä hän kohtasi 
Kristuksen, vaikka ei tätä alkuun tunnistanutkaan. Kristuksen 
olemus oli muuttunut eikä Maria tunnistanut hänen kasvojaan. 
Ne olivat toisenlaiset kuin niitä hetki sitten haudasta etsinyt Maria 
oli tuntenut. Ylösnousseen Kristuksen kasvoissa oli jotakin uutta, 
erilaista ja hämmentävää. Marian kyvyttömyys tunnistaa rakkaan 
opettajansa kasvot kertoo siitä, että Kristusta etsivä ihminen ei 
välttämättä pysty havaitsemaan Kristusta kaikkialla siellä, missä 
hän toimii. Kuten Marialle, Kristus usein ilmaisee itsensä meille-
kin toisella tapaa kuin osaamme odottaa.  

Jonkin aikaa pääsiäisaamun jälkeen Jeesus liittyi parin ope-
tuslapsen joukkoon, jotka olivat matkalla Jerusalemista Emma-
ukseen. Hekään eivät tunnistaneet Kristusta, vaikka tämä kulki 
ja keskusteli heidän kanssaan pitkän aikaa. Vasta kun matkalaiset 
ryhtyivät matkan päätteeksi aterioimaan, opetuslapset tunnistivat 
opettajansa. Silloin heidät valtasi hämmästys ja ilo: ”Eikö sydä-
memme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille 
ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?” He olivat jo pidem-
pään tunteneet Kristuksen läsnäolon, vaikka eivät tunnistaneet 
hänen kasvojaan.

Uuden testamentin kuvaukset kohtaamisista Kristuksen kans-
sa osoittavat, että ovat monesti syvempiä, merkityksellisempiä ja 
kauaskantoisempia kuin mitä ennalta olisi osannut odottaa. Koh-
taamiset myös vaikuttavat laajemmin kuin voisi kuvitellakaan: 
Uuteen testamenttiin talletettujen kohtaamisten vaikutus ulottuu 
pitkälle nykyhetkeen ja ne koskettavat ihmisiä edelleen.

*    *    *
Mirhantuojanaisten ensimmäisenä kuulema pääsiäistervehdys 
on se sama viesti, jonka he kertoivat muille opetuslapsille hau-
dalta palattuaan: ”Hauta on tyhjä, Kristus on noussut ylös!” En-
simmäisestä pääsiäisaamusta alkaen enkelien viestiä on levitetty 
Kristuksen seuraajien keskuudessa. Alkuun Jerusalemissa opetus-
lasten joukossa levinneestä uutisesta on vuosituhansien kuluessa 
muodostunut kiteytys kristinuskon ydinsanomasta: Kristus nousi 
kuolleista! Kuolemallaan hän voitti kuoleman ja antoi kaikille ian-
kaikkisen elämän! 

Meille tämän päivän kristityille pääsiäistervehdys ei ole uusin 
uutinen. Se on kirkkovuoden kierrossa odotettu, tuttu, rakas ja 
ilolla vastaanotettu, vuodesta toiseen toistuva tervehdys. Pääsi-
äistervehdykseen liittyy vahva ymmärrys ylösnousemussanoman 
ja -juhlan keskeisyydestä. Onko mahdollista, että sanoma kirkon 
toiminnassa ympäri vuoden esillä oleva sanoma ylösnousemuk-
sesta on niin tuttu, ettei se ravistele meitä niin radikaalisti ja uu-
distavasti kuin aikanaan mirhantuojanaisia ja Emmauksen tien 
kulkijoita ensimmäisenä ylösnousemuksen aamuna? Vuosisatojen 
ajan kristillisen sanoman hapattamassa kulttuurissamme ja meille 
tutun pääsiäissanoman äärellä emme tietenkään voi asettua Kris-
tuksen ylösnousemuksesta ensi kertaa kuulevien asemaan. Sen 
sijaan voimme yrittää herkistäytyä sen äärellä: pääsiäistervehdys 
on viesti, jonka enkelit antoivat ihmisille; se on viesti, joka sisältää 
uskomme kalleimman sanoman; se on viesti, jonka julistaminen 
kutsuu meidät seuraamaan ylösnoussutta Kristusta. 

Kristittyinä me olemme ylösnousseen Kristuksen seuraajia. 
Hän on meitä lähellä, mutta tunnistammeko me hänet? Osaam-
meko hakeutua hänen lähelleen ja huomata, miten ”sydämemme 
hehkui innosta” hänen läheisyydessään? Magdalan Marian ja Em-
mauksen tiellä kulkijoiden tavoin etsikäämme Kristusta ja kulke-
kaamme hänen askelissaan. 

 
Meidän on seurattava Jeesusta. Ensinnäkin, älkäämme olko 
siellä missä Hän ei ole, mutta älkäämme myöskään menkö sin-
ne, minne Hän ei ole menossa. Seuraavaksi, menkäämme sin-
ne, minne Hän on menossa ja kulkekaamme Hänen kanssaan. 
Meidän ei tule seurata Häntä etäältä vaan läheltä; älkäämme 
kiiruhtako Hänen edelleen ja kulkeko Häntä nopeammin. Mei-
dän tulee kävellä nöyrästi Hänen jäljessään.1

Teksti: Pekka Metso

1 A Monk of the Eastern Church, Jesus. A Dialogue with the Saviour. 
Desclee Company: New York 1963, 49
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Uuden edessä

Suomen ortodoksinen kirkko on tänä vuonna monella tavalla uuden edessä. Koronavi-
rustilanne on pakottanut meidät kaikki uuteen tilanteeseen. Seurakuntien yhdistymiset 
muokkaavat käytäntöjä, joihin on vuosien saatossa totuttu. Tämä käsissäsi oleva lehtikin 
lakkautetaan.

Usein puhutaan siitä, että ortodoksinen kirkko on traditioiden kirkko. Tämä on totta. 
Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna, eikä opetuksemme Hänestä voi olla muutos-
ten alaista. Saavutamme pyhyyden tänään samalla tavalla kuin kaksituhatta vuotta sitten: 
henkilökohtaisen askeesin, Jumalan tahdon seuraamisen ja lakkaamattoman vaivannäön 
kautta. Kristityn kilvoitus ei ole muuttunut mihinkään kirkkomme historian aikana. Toi-
sin väittäminen on tekosyiden etsimistä.

Esimerkiksi seurakuntalehtien olemus ei sen sijaan ole traditio, josta pitäisi pitää 
kiinni Jumalan ilmoituksen saadun teologian lailla. Uudistukset ovat tarpeen aikojen ja 
olosuhteiden muuttuessa. Kirkon onkin tarpeen etsiä uusia tapoja saattaa traditiotaan 
kaikkien saataville niin, että voimme saada aikaamme aina vain uusia pyhiä!

Monesti kiinnitämme ylenpalttista huomiota seurakunnan tai kirkkokunnan hallin-
non kehitykseen. Helposti kiinnitämme myös syyttävän sormemme muihin. Sen sijaan se 
uudistus, josta meidän tulisi lakkaamatta huolehtia, on oman sielumme puhdistuminen ja 
kirkastuminen. Tästä on meille joka vuosi muistutuksena pääsiäisen ylösnousemusjuhla 
ja sitä edeltävä paasto. Jumaloituminen, joka on todellinen kutsu jokaiselle ortodoksikris-
titylle, on saavutettavissa vain Kristuksen kärsimykseen osallistumisen kautta.

Toisinaan ajattelemme, että pääsiäisenä voimme vihdoin luopua paaston vaivoista ja 
antautua juhlimiselle. Pääsiäisenä totta tosiaan tuleekin juhlia, mutta samalla meidän tu-
lisi olla varuillamme sen suhteen, ettemme menetä paaston meihin tuomaa puhdistusta. 
Paaston aikana lähimmäisiin suuntaamamme huomion ei tulisi lakata ylösnousemuksen 
ilon keskelläkään. Siksi pyhä Epifanios, 400-luvulla elänyt Kyproksen Salamiin piispa, 
kysyy pääsiäissaarnassaan: 

”Juhlimmeko vain me, vai huolehdimmeko lähimmäisistämmekin? Riemuitsem-
meko vain me, vai käsitteleekö tämä puheeni muitakin? On tarpeen, että juhlastamme 
tulee Jumalaa miellyttävä koko kirkon yhteinen huokaus Jumalan puoleen. Muistelkaam-
me niitä veljiämme, jotka ovat puutteenalaisia. Olkaamme kahleissa kahlittujen kanssa: 
kärsikäämme yhdessä kärsivien kanssa, sillä jos yksi ruumiinjäsen kärsii, kärsivät kaikki 
jäsenet. Kärsikäämme siis yhdessä veljiemme kanssa, ei rahaa antaen tai mukavia pu-
hellen vaan tehden muille hyviä tekoja ja kantaen Jumalan puoleen anomuksia heidän 
puolestaan.”

Luopukaamme siis omista vaateistamme, mukavuudestamme ja tuomitsemisestam-
me. Näin osallistumme todellisesti Kristuksen ylösnousemuksessa meille lahjoitetusta 
uudistumisesta.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

TUNNUSTUSPALKINTO 
PORIN  
TIISTAISEURALLE
Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätön tun-
nustuspalkinto 2020 on myönnetty Porin Seu-
dun Tiistaiseuralle. Palkinnon suurus oli 1.000 
euroa. Porin alue on Tampereen seurakuntaan 
kuuluvana siirtynyt viime vuonna Oulun hiip-
pakunnan alueeseen.

Perusteluissa todetaan, että palkittu on 
pitkään tehnyt työtä seurakunnan ja orto-
doksisen uskon ja kulttuurin eduksi Porin 
seudulla. Se hoitaa toimipisteessään monia 
käytännön asioita kuten kirkkokahvien järjes-
telyt. Opetustilaisuuksia on ollut Porin kirkos-
sa säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. 
Useina vuosina seuran pyhiinvaellusmatkat 
Valamoon ja Lintulaan ovat vetäneet mukaan 
runsaasti osanottajia. Kolmekymmentä kertaa 
seura on järjestänyt kesäisin perheleirejä, jois-
sa on ollut mukana 20–40 henkeä.

PÄÄSIÄINEN RADIOSSA
JA TELEVISIOSSA
Vielä on vaikeaa ennustaa, miten pääsiäistä 
voidaan viettää pyhäköissä. Toivotaan pa-
rasta ja muistetaan, että pääsiäiskausi jatkuu 
pitkään ja tilanne voi parantua kovastikin 
sen mittaan.

Seurakunnat tekevät joka tapauksessa 
parhaansa, jotta suuren viikon ja pääsiäisen 
palveluksista olisi mahdollisuus päästä osal-
liseksi edes virtuaalisesti. Myös kirkon sivuil-
le (ort.fi) pyritään nostamaan suoratoistolä-
hetykset tärkeimmistä palveluksista.

Pääsiäisyön palvelusta voi tänä keväänä 
seurata myös suorana lähetyksenä omasta 
hiippakunnasta. Lähetys Tampereelta Pyhän 
Aleksanteri Nevalaisen ja pyhän Nikolaos 
Ihmeidentekijän kirkosta alkaa lauantaina 
3.4. klo 23.55 Yle TV 1 ja Yle Radio 1 -kanavil-
la. Palveluksen toimittaa kirkkoherra Aleksej 
Sjöberg ja pyhän Johannes Krysostomoksen 
pääsiäissaarnan lukee metropoliitta Elia. 

Metropoliitta Elia on lisäksi radiohar-
tausvuorossa kirkkaan viikon lauantaina, 
10.4.2021.

Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman 
voitti ja haudassa oleville elämän antoi!
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Pandemia ja ilmastokysymykset 
kietoutuvat monilta osin yhteen. 
Tänä vuonna Hänen Kaikkipyhyy-

tensä, ekumeenisen patriarkka Bartolo-
meoksen koolle kutsuma ryhmä ei päässyt 
perinteisesti kokoontumaan Istanbuliin 
Halkin saarelle, vaan koronatilanteen takia 
keskustelut käytiin kolmena peräkkäisinä 
päivinä järjestettyinä webinaareina. Aihei-
na olivat pandemia ja sen vaikutus luon-
toon, tieteen ja tieteellisen tiedon merkitys 
sekä pandemian vaikutukset terveyteen ja 
terveydenhuoltoon. Alustajina oli nimekäs 
joukko eri alojen asiantuntijoita.  Kokouk-
sen puheenjohtaja John Chryssavgis pyr-
ki tuomaan esitelmiin aina myös kirkon ja 
hengellisen tulokulman.

Ensimmäisen päivän aiheina olivat 
pandemian vaikutus luonnonympäristöön 
sekä ekologiset näkökulmat pandemian 
juurisyihin. Tapahtuman avasi patriark-
ka Bartolomeoksen keynote-luento, jossa 
patriarkka veti yhteen patriarkaatin eko-
logisen ajattelun pääsuuntaviivat. Hän 
korosti, että rajalliseksi monin tavoin 
osoittautuneen maailman ja siinä asuvan 
ihmisen tärkein askeettinen mielenmuu-
tos liittyy siihen, että teemme perustavan 

eron sen välillä mitä me haluamme ja mitä 
tarvitsemme. Planeetan kantokyky ei riitä 
ihmisen kaikille haluille eikä maailmaa 
luotu halujen tyydyttämiseen.

Patriakka Bartolomeoksen mukaan 
pandemia on nähtävä kristillisestä nä-
kökulmasta vakavana oppituntina, joka 
paitsi näyttää kivuliaasti yhteydet ilmas-
tonmuutoksen ja kulkutautien leviämisen 
välillä, niin myös tuo esiin kiireelliseen 
tarpeen kuunnella ja oppia toisilta ihmi-
siltä. ”Covid-19 ei ole rangaistus Jumalalta, 
vaan kriittinen herätys meille kaikille”, pat-
riarkka muistutti. Pian alkava suuri paasto 
rinnastui patriarkan puheessa siihen laa-
jempaan mielenmuutokseen, jota meiltä 
kirkkona ja sen jäseninä vaaditaan myös 
planeetan tasolla.

Ansioitunut yhdysvaltalainen talous-
tieteilijä Jeffrey Sachs aloitti esitelmänsä 
toteamalla, että modernin taloustieteen 
avainteos, Adam Smithin vuonna 1776 
julkaistu Kansojen varallisuus, siirsi yh-
teiskunnallisen edistyksen ja ajattelun kes-
kiöön varallisuuden kasvattamisen peri-
aatteen. Vaikka periaatteesta oltaisiin mitä 
mieltä tahansa, on Sachsin mukaan selvää, 
että moraalista periaatetta ei tähän mo-

dernin ajan juurihyveekseen omaksumaan 
ajatukseen sisälly. Sellaisenaan, ilman in-
himillisen moraalin ja esimerkiksi uskon-
non ohjausta kohti hyvää, varallisuuden 
keräämisen periaate johtaa ihmiskunnan 
tuhoon. Sachs näkee, että ajattelussa olisi 
siirryttävä kansojen varallisuudesta kan-
sojen hyvinvointiin. Varallisuutta kaikki-
en ruokkimiseksi ja kestävän kehityksen 
takaamiseksi maailmassa on jo riittävästi. 
Esimerkiksi 500 maailman rikkainta ih-
mistä voisi halutessaan ratkaista ankaran 
köyhyyden ongelman maailmassa. Silti 
muutosta ei tapahdu vain varallisuutta 
katsomalla.

Muutos voi tapahtua vain arvoja ja 
niiden järjestystä muuttamalla. Historia 
tuntee jo tästä esimerkkejä, kuten teollisen 
vallankumouksen ja modernin luonnontie-
teen kehityksen. Tuolloin omaksuttiin sekä 
filosofiassa, luonnontieteissä että talous-
ajattelussa ne mallit, joihin olemme moder-
neina ihmisinä tottuneet. Mikään ei estäisi 
muuttamasta niitä uudelleen. Sachs koros-
tikin, että koulutus on avainasemassa mi-
käli pyrimme tekemään todella tekemään 
hypyn siitä mitä tiedämme siihen miten 
toimimme ja minkä näemme hyväksi. 

Kartta ja kompassi –  
usko, pandemia ja tiede Halkilla
Ekumeenisen patriarkaatin ilmastokysymyksiä käsittelevien konferenssien  
tämän vuoden kokoontuminen järjestettiin etäyhteyksin 26.–28.1.2021.
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William McKibben, yhdysvaltalainen 
ympäristöajattelija ja -vaikuttaja, katsoi 
pandemian sisältävän kolme opetusta ih-
miskunnalle. Ensinnäkin pandemia on 
opettanut, että fyysinen todellisuutemme 
on totta. Tämä itsestäänselvyydeltä vai-
kuttava seikka voi helposti unohtua. Pan-
demia vaikuttaa meihin kaikkiin siitä huo-
limatta mitä siitä uskomme tai mitä sen 
toivoisimme olevan. Näkemys oli suun-
nattu selvästi yhdysvaltalaiseen todellisuu-
teen, jossa pandemian hoito, suositukset 
ja käytännöt ovat olleet pitkälti politisoi-
tuneita. Olemme ihmisolentoina helposti 
tottuvaisia omaksumaan yhteiskunnalliset 
oletuksemme tieteellisten sijasta, jolloin il-
mastomuutoksen tai pandemian kaltaiset 
realiteetit on ajoittain vaikea nähdä kovina 
faktoina ja sen sijaan enemmän näkemyk-
sinä, mielialoina tai politiikan välineinä. 

Toiseksi McKibben korosti, että pan-
demia on osoittanut tarpeen toimia kii-
reellisesti. Nopeus ei tarkoita hätiköintiä, 
vaan sitä, että ryhdymme konkreettisiin 
toimiin parhaan mahdollisen tiedon va-
lossa. Kolmantena opetuksena McKibben 
näki ihmistenvälisen solidaarisuuden tär-
keyden. Ihmisten hyvyys on yhtä todellis-
ta kuin maailman huolestuttava tila; suuret 
muutokset vaativat suurta solidaarisuutta. 
Ilmastonmuutoksen tasolla yksilön toi-
met eivät lopulta ole kovinkaan vaikutta-
via, mutta ne ovat merkityksellisiä ennen 
muuta rakenteellisten muutosten vaati-
misessa ja tuon muutoksen esimerkkeinä. 
Kristilliseltä kannalta solidaarisuuden ky-
symys asettuukin askeettiseen muotoon: 
ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten ne, 

jotka ovat sen kehittymiseen vähiten vai-
kuttaneet. 

Kokouksen toisessa osiossa pohdittiin 
tieteen, pandemian ja uskonnon suhdetta. 
Istunnon avasi Pergamonin metropoliitta 
John Zizioulas muistuttamalla, että kä-
sitys ihmisen luontosuhteesta Raamatun 
perusteella on vanhentunut. Ihminen ei 
ole luomakunnan herra tai sen omistaja. 
Samalla tiede ei ole itsekään syytön ym-
päristöongelmiin. Myös tiede on ajoittain 
turvautunut ihmiskeskeiseen maailman-
kuvaan kehittäessään teknologioita, joilla 
biosfääriä, koko maailman ekosysteemien 
kokonaisuutta, manipuloidaan vain ihmi-
sen hyväksi. Terveen tieteen rinnalla tarvi-
taan tervehenkistä uskoa.

Kolmen asiantuntijan, Katherine He-
yhoen, Nadia Abulelezamin ja Gale Wo-
loschakin muodostama paneeli keskusteli 
tieteen ja pandemian yhteyksistä. Heyhoe 
totesi, että myös kristittyjen sitotuminen 
totuuteen ylipäätään pitää sisällään sitou-
tumista tieteen tuloksiin. Tiedekriittisyys 
johtuu usein asioiden äärettömästä mo-
nimutkaisuudesta, jolloin totuus jää usein 
helppojen ja yksinkertaistavien vastaus-
ten jalkoihin. Abuelezam myös muistutti, 
että tässä tieteellä itsellään on tehtävää: 
tieteellä on tietonsa julkistamisen ja po-
pularisoinnin vastuu. Heyhoe totesikin 
tiedekriittisyyden olevan enemmänkin 
amerikkalaisen kulttuurin ongelma kuin 
kristinuskon sisäinen piirre.

Tiedettä olisikin tarkasteleva kompas-
sina, mutta uskoa taas karttana. Pelkkä 
suunta ei riitä, tarvitaan maastoa, kon-
tekstia ja ympäristöä, jossa suunta tulee 

mielekkääksi. Heyhoe katsoo, että kirkon 
rooli voi olla tässä tieteen selittävää roolia 
täydentävä profeetallisena äänenä. Profee-
tat eivät vain ennustaneet tai varoittaneet, 
vaan myös pyrkivät kuvittelemaan erilaista 
maailmaa, maailmaa jollaiseksi se on tar-
koitettu. Tämä profeetallinen mielikuvitus 
ei erkane todellisuudesta, mikäli teem-
me siitä käytäntöjä. Esimerkiksi maskin 
käyttäminen ja itsensä rokottaminen ovat 
nimenomaan lähimmäisenrakkauden 
osoituksia, ei niinkään itseilmaisua tai kan-
nanottoja. Panelistit katsoivatkin, että il-
mastonmuutoksen ja pandemian vastainen 
taistelu on mahdollista meille kaikille ja 
sen yhtenä tärkeimpänä piirteenä on juu-
ri asian esillä pitäminen. Yksilön mieli voi 
muuttua nopeastikin, kun taas askeettinen 
mielenmuutos vaatii aikaa. Kulttuuriset 
mielenmuutokset sen sijaan tapahtuvat hi-
taasti, mutta vain, jos yksilöt sitä edistävät.

Kokouksen taustajuonteena oli kirkon 
rooli ja vastuu maailmassa. On selvää, että 
kirkko ei voi jättäytyä ulos tai pelkkien 
puheiden tasolle sen enempää pandemi-
an kuin ilmastomuutoksen kohtaamises-
sa. Suomalaisena ortodoksina on helppo 
ymmärtää muistutukset tieteen ja uskon 
nöyrästä vuoropuhelusta, koulutuksen 
tärkeydestä ja totuuden kunnioittamises-
ta. Onhan oma patriarkkammekin tois-
tuvasti pitänyt esillä sitä, että kriiseillä on 
aina hengelliset juurensa. Askeesi, omien 
halujemme uhraaminen, on samalla myös 
maailman pyhittämistä.

Teksti: Ari Koponen

Kuvat: Martinus Markoff
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Kirkon sylissä 
kasvanut

Millaista oli varttua kirkon helmassa, miten isän työ näkyi ja 
vaikutti sinuun? Minkälaisia ovat varhaisimmat kirkkomuis-
tosi?
– Raja sen välillä missä koti loppuu ja kirkko alkaa oli varmaan 
häilyvä tai jopa olematon. Varhaislapsuudessa Lohjan kotikirkos-
sa leikittiin Merraksen Teon kanssa seinänvierustoille kasatuilla 
tuoleilla levittämällä ne ympäri kirkkosalia, mitkä sitten äitiemme 
kehotuksesta kiireessä kasasimme takaisin ennen palveluksia.

Pääsiäisyönä kuorolaiset juhlivat luonamme ylösnousemusta 
palveluksen jälkeen – oli turvallista nukahtaa iloisiin ääniin ko-
tona.

Ensimmäinen kirkkoveisu, mitä muistan laulaneeni on eh-
tooveisu. Minulla oli siitä oma tuttavallinen versioni ”Hei Jeesus, 
Kristus” Oi, Jeesus, Kristuksen sijaan..

 
Mitkä ovat olleet lapsuudenkodin kirkollisuuden hyviä puolia? 
Onko jotain mistä et pitänyt?
– Kiuruvedellä asuimme keltaisessa piparkakkutalossa kirkon ja 
pappilan pihapiirissä. Kuljin paljon kylässä ruustinna Anna Ku-
han luona kuuntelemassa hänen kertomuksiaan Karjalasta ja hei-
dän edesmenneestä tyttärestään. Kanttorin lapsina ja kanttorilois-
sa asuessamme olimme sisarieni kanssa aina tekemisissä monen 
ikäisten ihmisten kanssa, olen kokenut sen rikkautena.

Toisaalta olen viettänyt takuulla keskivertolasta enemmän 
aikaa odottaessa isää eri tilaisuuksista kotiin, autoon tai hoito-
paikkaan. Välillä tuntui että lapsuus kuluu odotellessa :D Kaikki 
kirkon työntekijöiden lapset tietävät mistä on kyse, voisimme pe-
rustaa vertaistukiryhmän...

Mikä on saanut sinut pysymään kirkon jäsenenä, aktiivinakin?
– Kirkkomusiikilla on ollut iso merkitys: lauloin isän 20 hengen 
lapsikuorossa Oulussa, ja sieltä siirryin kirkkokuoroon Lampisen 

Tiina Hynninen-Lahdenperää voi perustellusti 
kuvata aktiiviseksi vastuunkantajaksi. Esihenkilönä 
IT-alalla työskentelevä Tiina vaikuttaa Oulun seu-
rakunnan valtuustossa, laulaa kuorossa ja on ollut 

mukana lapsi- ja nuorisotyössä. Tämä kaikki sai al-
kunsa jo lapsuudenkodissa, jonka isä Eino Hynninen 
oli kirkon kokoaikaisessa työssä nuorisotyöntekijänä, 

kanttorina ja myöhemmin myös pappina.

Tiina ja lapsuudenkaveri Teo
lukevat Uskon Viestiä.
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Elisabetin viereen laulamaan alttoa. Vedin myös sinapinsiemen-
kerhoa, nuorten kerhoa ja toimin leiriohjaajana.

Nuorena kiinnostuksen kohteita oli tietysti paljon myös kir-
kon ulkopuolella, utelias luonne kuljetti moniin paikkoihin, sellai-
siinkin, mitkä vanhempieni mielestä kenties olisivat voineet jäädä 
käymättä. Mutta kirkkoa en kokonaan unohtanut, kriparin jäl-
keen olin kanttorina isä Kuisman ja myöhemmin isä Olavin pal-
veluksissa. Pohdin hetken jopa kanttorin uraa, mutta itsesuojelu-
vaistoko lie ohjannnut minut valitsemaan toisenlaisen ammatin...

– Olin opiskelijavaihdossa USA:ssa lukemassa naistutkimusta, 
ja osallistuin vapaaehtoisten feministien kanssa huonompiosais-
ten naisten auttamiseen. Joskus jouduin todistamaan pelottavia 
tilanteita paikallisten evankelisten lahkojen  taholta – oli surul-
lista kuinka kristinuskon nimissä tehtiin vihatekoja ja tuomittiin 
huonommassa asemassa olevia.

Minulle kirkko edustaa suvaitsevaisuutta ja turvallisuudentun-
netta. Raja kodin ja kirkon välillä on hämärtynyt useaan otteeseen 
vuosien varrella enkä pysty erottamaan onko moraalini ja sisäinen 

ääneni peräisin kirkon vaiko vanhempieni opetuksesta. Toivoisin, 
että pystyisin itse välittämään tätä perintöä eteenpäin ja että kir-
kossa oltaisiin herkkiä havaitsemaan ihmisten ihana kirjo ja erilai-
suus, niin että jokainen voisi kokea kirkon turvallisena paikkana. 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja minulle.
 
Millaisin ajatuksin katsot kirkon tulevaisuuteen?
– Korona-aika on nopeuttanut digiloikkaa seurakunnissa. Val-
tuustossa olemme todenneet, että esimerkiksi striimattuja juma-
lanpalveluksia on hyvä jatkaa myös pandemian jälkeen. Seura-
kuntaelämää voisi elävöittää enemmänkin digitaalisin keinoin.

Työni lisäksi kotona digiloikasta pitää huolen nuoriso. Puo-
lisoni Jarin lapset opiskelevat ja asustelevat jo itsenäisesti, mutta 
poikani Joakim vielä suunnittelee e-sport-pelaajan uraa kotona, 
minun toppuutellessa. Isäni totesi, että vanhempi sukupuoli ei 
pysty ymmärtämään jälkikasvuaan ja se kuuluu vaan asiaan. Oi-
keassa oli – vanha viisaus pitää yhä paikkansa.
 
Täytät nyt keväällä 50 vuotta. Miten aiot synttäreitä viettää?
– Toivottavasti kirkossa, pääsiäisyön palveluksessa laulaen. Kant-
tori Juhanin kuorosta on tullut tärkeä yhteisö, olemme kuorolais-
ten kanssa tekemisissä vapaa-ajallakin. Pääsiäisen jälkeen pääsen 
mökille hiihtämään, lumikenkäilemään ja maastopyöräilemään. 
Toivottavasti kesällä voisi juhlia myös perheen ja kuoron kanssa 
– vaikkapa 70-luvun merkeissä.
 

Oulun seurakunta toivottaa Tiinalle perheineen 
monia, monia armorikkaita vuosia!

 

Haastettelu: Tuukka Rantanen

Kuvat: Tiina Hynninen-Lahdenperän arkistot
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Historiansa aikana monta eri ul-
koasua nähnyt Paimen-Sano-
mat oli syntyessään kirkkomme 

ensimmäinen hiippakuntalehti. Uuden 
hiippakunnan metropoliitalla, nykyisellä 
arkkipiispa Leolla, oli vahva näky koko 
hiippakunnan yhdistävästä lehdestä. 

– Minulla oli (vuonna 1980, toim. 
huom.) Ouluun tullessani kolme selkeää 
tavoitetta. Ne olivat kuoro, lehti ja säätiö, 
kertoi arkkipiispa Leo Paimen-Sanomien 
historiikkia varten tehdyssä haastattelussa 
vuonna 2011.

Kaikki nämä kolme tavoitetta toteu-
tuivat, mutta jotain jäi myös toteutumat-
ta: valtakunnallinen lehti. Ajatus siitä oli 
ollut Leon työpöydällä jo aiemmin hänen 
toimiessaan Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunnan puheenjohtajana. 

Ajatus valtakunnallisuudesta nousi 
esiin myös toukokuussa 1981 perustetun 
julkaisuyhdistys Paimen-Sanomien en-
simmäisessä kokouksessa, jossa todettiin, 
että lehdelle tulee olemaan tarvetta pit-
kään – aina siihen asti, että ”kirkkokunta 
kykenee julkaisemaan sellaista lehteä, joka 
ilmestyy valtakunnan alueella jokaiseen 
ortodoksiseen kotiin”.

Samansuuntaiset olivat mietteet myös 
arkkipiispa Paavalilla, joka lähetti yhdis-
tyksen hallitukselle kiitoskirjeen saatuaan 
postitse lehden ensimmäisen, 30.9.1981 
ilmestyneen, numeron:

”Kiitos saamastani Paimen-Sanomat 
-lehden ensimmäisestä numerosta. Olen 
iloinen, että sellainen lehti on alkanut il-
mestyä. Toivon yritykselle menestystä ja 
sitä että tästä lehdestä tulisi esikuva sille 
lehdelle, jota on ajateltu jokaiseen kotiin 
ilmestyväksi Aamun Koitto -lehdeksi.” 

Uskomatonta, mutta totta: tämä toive 
on toteutumassa vasta nyt, 40 vuotta myö-
hemmin.

Teologit journalisteina
Kuluneiden vuosikymmenien aikana seu-
rakunta- tai hiippakuntalehdistä on tullut 

Paimen-Sanomat – 
oman aikansa edelläkävijä
Arkkipiispa Paavali toivoi lehdestä esikuvaa aikanaan syntyvälle, jokaiseen 
kotiin jaettavalle Aamun Koitto -lehdelle. Toive toteutuu kesäkuussa. 

numeron vuosia koettiin. Viimeiset vuodet 
lehti on ilmestynyt jälleen vain neljä kertaa 
vuodessa. Tämä on seurakuntien suunnit-
telujänteen kannalta jo auttamattomasti 
liian vähän. Vaikka jumalanpalvelus- ja 
toimintakalenterit pyritään suunnittele-
maan hyvissä ajoin, niin kolmessa kuu-
kaudessa ehtii tapahtua paljon sekä seura-
kunnassa että koko kirkon tasolla. Pelkän 
lehtitiedotuksen varassa olevat eivät näin 
ollen ole välttämättä saaneet tietoa kaikes-
ta, mitä seurakunnassa tapahtuu. 

Paikoin lähes talkoohengellä toimi-
tetun julkaisun on ollut vaikeaa kilpailla 
kirkon suhteen passiivisten kirkon jäsen-
ten huomiosta. Lehden ulkoasun kehittä-
miseen ei ollut pitkään aikaan riittävästi 
taloudellisia mahdollisuuksia. Hellyyttävä 
yksityiskohta lehden historiikista kertoo 
paljon: lehden ensimmäinen värikuva jul-
kaistiin toisena ilmestymisvuotena 1982 ja 
seuraava vasta vuonna 1986. Merkittävä 
uudistumisyritys tehtiin Hellevi Matihal-
tin päätoimittajakaudella 1993–1995, kun 
lehti ilmestyi tabloidmuodon sijaan aika-
kauslehtenä. Ratkaisu oli kuitenkin vielä 
tuossa vaiheessa liian kallis, joten julkaisu 
palasi tabloidmuotoon vielä vuosiksi.

Niukkuudesta on seurannut myös se, 
että lehden sisällön suunnittelusta vasta-
sivat vuosien varrella usein tekijät, joiden 
kokemus lehtityöstä on rajoittunut juuri 
tämän julkaisun tekemiseen. Varsinaiset 
journalistit ovat toisin sanoen olleet teki-
jäkunnassa ja jopa päätoimittajan paikalla 
harvassa. Lehden ensimmäisellä päätoi-
mittajalla, Jukka Takalolla (1981–1985), 
oli toki entuudestaan päätoimittajakoke-

itsestäänselvä osa kirkon ja sen jäsenistön 
yhteydenpitoa. Lehtiä on perustettu, lak-
kautettu ja muunneltu paljon, mutta leh-
den kautta tapahtuvan tiedotuksen roolia 
ei ole juuri kyseenalaistettu.

Mitkä sitten ovat olleet oman lehdis-
tömme keskeisiä tehtäviä? Mihin tarpee-
seen ne ovat vastanneet?

Paimen-Sanomien osalta vastauk-
set ovat osin varsin ympäripyöreitä ja ne 
voitaisiin siirtää lähes sellaisenaan tähän 
päivään. Lehden tehtäväksi määriteltiin 
ortodoksisen tietoisuuden lisääminen, 
aikuiskasvatus ja passiivijäsenistön akti-
vointi. Myös katekumeeniopetus haluttiin 
huomioida. Lisäksi seurakuntien jumalan-
palvelus- ja tapahtumatiedotus oli luon-
nollisesti osa lehteä alusta asti, samoin 
esipaimenen sana, joka on löytynyt lehden 
jokaisesta numerosta.

Lehden kehityspalaverin muistioon on 
kuitenkin kirjattu jo syksyllä 1981 myös 
tarkempia ideoita.  Lehteen ehdotettiin 
”ns. ahdistuneitten palstaa”, jossa lukijat 
voisivat esittää kysymyksiä ja saada niihin 
vastauksia. Listalla olivat myös ekumee-
nisten perheiden ongelmat ja kirkon väes-
töpohjan kato. 

Yhteinen lehti oli monien historiikkiin 
haastateltujen asianosaisten mielestä rat-
kaisevassa asemassa nuoren hiippakunnan 
seurakuntien yhteistyön kehittämissä ja 
hiippakunnan oman identiteetin rakenta-
misessa. Tässä mielessä Paimen-Sanomat 
oli syntyessään todellinen edelläkävijä. 
Julkaisulla on ollut kuitenkin myös omat, 
ajan oloon yhä ilmeisemmiksi käyvät ra-
joitteensa ja puutteensa.

Lehteä on tuotettu läpi vuosikymmen-
ten varsin niukoilla resursseilla. Epävar-
muus julkaisun tuottamiseen tarvittavien 
varojen riittävyydestä varjosti lehden te-
kemistä pitkään. Lehden sivumäärää jou-
duttiin välillä supistamaan ja ilmestymis-
kertoja vähentämään. Suurimman osan 
historiastaan lehti ilmestyi kuusi kertaa 
vuodessa, mutta myös kahdeksan ja neljän 
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musta Oulun ylioppilaslehdestä ja Marja 
Tuominen (1990–1992) oli puolestaan sa-
nomalehti Kalevassa kannuksensa hank-
kinut ammattitoimittaja. Samoin lehden 
toimittajana ja toimitussihteerinä vuodet 
2006–2013 työskennelleellä Johannes 
Mäntymäellä oli toimituksellinen tausta.

Päätoimittajan ja toimitussihteerin 
tehtävissä ovat kautta lehden historian 
ahkeroineet silti suurelta osin teologit: 
hiippakuntasihteerit tai seurakuntien 
työntekijät - unohtamatta tietenkään hiip-
pakunnan piispan, metropoliitta Pante-
leimonin pitkää, vuonna 2004 alkanutta 
päätoimittajakautta. Ratkaisun positiivi-
sena puolena on ollut tietysti mm. vahva 
asiaosaaminen. Lehden tekijät ovat myös 
tunteneet hiippakuntansa, sen erityispiir-
teet ja ihmiset. Tämä on ollut hieno läh-
tökohta. Lehden sisällön toimitukselliseen 
jalostamiseen ei ole kuitenkaan aina kyet-
ty pureutumaan riittävän asiantuntevasti. 
Näin julkaisu ei ole aina välttämättä on-
nistunut parhaalla mahdollisella tavalla 
puhuttelemaan niitä, joille kotiin tuleva 
lehti on ainut kytkös omaan seurakuntaan. 

Tuttuun tapaan paperilla 
– mutta myös verkossa ja 
somekanavilla
2000-luvun mittaan kaikki painetut lehdet 
ovat joutuneet kilpailemaan asemastaan 
sähköisen viestinnän paineessa. Kirkko 
on ollut mukana tässä kehityksessä varsin 
varhaisessa vaiheessa: Suomen ortodoksi-
sen kirkon ensimmäiset nettisivut julkais-
tiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1996. 
Vertailun vuoksi voidaan todeta, että esi-
merkiksi Google on perustettu vasta kaksi 
vuotta myöhemmin.

Seurakuntatiedotuksen osalta painettu 
lehti on kuitenkin pitänyt pintansa. Lehti 
on haluttu kaikissa seurakunnissa jakaa 
joka kotiin, sillä sähköisten kanavien ei 
katsota tavoittavan kirkon jäsenistöä riit-
tävän kattavasti. Kotiin tuleva lehti muis-
tuttaa lisäksi kirkon jäsenyydestä myös 
niitä, jotka eivät osallistu sen toimintaan 
aktiivisesti. 

On kuitenkin selvää, että valtaosa kir-
kon aktiivijäsenistä käyttää myös sähköisiä 
medioita ja odottaa omalta kirkoltaan ak-
tiivisuutta niiden hyödyntämisessä. Var-
sinkin koronavuoden aikana olemme saa-
neet huomata, että seurakuntien erilaiset 
verkkolähetykset keräävät ruutujen ääreen 

huomattavia katsojamääriä. Mahdollisuus 
tulla mukaan netin kautta on myös madal-
tanut osallistumiskynnystä. Esimerkiksi 
Lapin seurakunnassa toteutettu verkko-
opetus on palvellut monia potentiaalisia 
kirkkoon liittyjiä, jotka eivät kenties olisi 
rohkaistuneet osallistumaan kasvokkain 
järjestettyyn opetukseen, vaikka siihen 
olisikin ollut mahdollisuus. 

Kirkon jäsenistön odotusten lisäksi 
sähköisten julkaisukanavien puolesta pu-
huvat myös taloudelliset ja ekologiset ar-
gumentit. 

Kaikesta tästä huolimatta kirkko us-
koo edelleen printtiin. Kun yli 40:n vuo-
den ajan odotettu kaikille yhteinen or-
todoksinen lehti kesäkuussa ilmestyy, se 
jaetaan jokaiselle kirkon jäsenelle tuttuun 
tapaan kotiosoitteeseen. Jotain kuitenkin 
muuttuu, sillä painettu Aamun Koitto 
saa seurakseen verkkolehden, joka auke-
aa lukijoille jo tänä keväänä. Viikottain 
päivittyvä verkkoversio palvelee lukijoita 
entistä ajankohtaisemmilla jutuilla ja tar-
joaa tarvittaessa tilaa hyvinkin laajoille 
juttukokonaisuuksille. Lisäksi lehdelle pe-
rustetaan omat sosiaalisen median kana-
vat (Facebook ja Instagram), jotka avaavat 
lukijoille mahdollisuuden ajankohtaiseen 
keskusteluun. 

Lehden julkaisijana toimii Suomen  
ortodoksinen kirkko ja päätoimittajana 
Susanna Somppi, jolla on pitkä kokemus 
toimittajan ja erikoistoimittajan työstä. 
Hän kertoo haluavansa luoda Aamun Koi-
tosta kaikkia Suomen ortodokseja yhdis-
tävän median, joka paitsi lähentää meitä 
toisiimme, myös rakentaa vahvaa ja myön-
teistä ortodoksista identiteettiä. 

– Toivoisin, että voisimme yhdessä 
kohdata ikävätkin asiat avoimesti, mutta 
rakentavassa hengessä. Minusta meidän 
ei tarvitse väistää yhteiskunnallista kes-
kustelua – meillä ei ole mitään pelättävää. 
Päinvastoin: meillä on paljon voitettavaa 
ja paljon annettavaa. Uskon, että Kirk-
komme turva kantaa meitä minkä tahansa 
maallisen ajan ilmiön, kuohunnan tai ko-
hun ylitse. 

Parasta uutta lehteä tehdään yhdessä, 
muistuttaa Somppi:

– Haluan alusta asti osallistaa seu-
rakuntia, kaikkia seurakuntalaisia ja eri-
tyisesti nuoria ottamaan aktiivisesti osaa 
lehden tekemisen ja kehittämiseen. Konk-
reettisia keinoja voivat olla esimerkiksi 

seurakuntalaisten ja nuorten saaaminen 
mukaan lehden sosiaalisen median kana-
vien sisällöntuotantoon.

Johannes Mäntymäki kertoi saaneen-
sa aikanaan metropoliitta Panteleimonilta 
viisaan ohjeen lehden tekemistä varten. 

– Hän totesi, että pelkästään lehden ul-
konäön tulee viestittää sitä, että se on orto-
doksisen kirkon lehti ja sen sisällön tulee 
lunastaa tämä lupaus, kertoo Mäntymäki.

Nämä sanat voidaan hyvin ottaa mat-
kaevääksi Aamun Koiton aikaan siirryttä-
essä!

Lehteen voi ottaa yhteyttä osoitteella 
aamunkoitto@ort.fi 
ja päätoimittajan tavoittaa osoitteella 
susanna.somppi@ort.fi

Paimen-Sanomien päätoimittajana 
ovat palvelleet vuosina 1981–2021 
Jukka Takalo, Raimo Huttu, Marja 
Tuominen, Hellevi Matihalti, Tanja 
Maskonen, Anna Maaninen, metro-
poliitta Panteleimon, arkkimandriitta 
Andreas Larikka, pastori Tuukka Ran-
tanen ja Ari Koponen. 

Toimitussihteerinä ovat palvelleet 
Raimo Huttu, Tapani Menschakoff, 
Marko Patronen, Johannes Mänty-
mäki ja Maria Hattunen.

Aamun Koitto -lehden päätoimittajana toimii 
Susanna Somppi.
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HIIPPAKUNTASÄÄTIÖN
APURAHAT
Hiippakuntasäätiö myönsi joulukuussa yhteensä 
5.300 euroa apurahoja kuuteen kohteeseen. Ano-
muksia oli yhdeksään kohteeseen yli 17.000 euroa.

Myönteisen, eri suuruisen päätöksen saivat seuraa-
vat kohteet: 

- Oulun Seudun ikonimaalarit mosaiikki-ikonin val-
mistamiseen Oulun katedraalin ulkoseinälle,

-  työryhmä kokoomateoksen julkaisemiseen 
vienalaiskylien Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi 
asukkaiden elämänmenosta, ortodoksisesta us-
konperinnöstä, kielestä, ruokatavoista ja kulttuuri-
perinnöstä, 

- Susanna Myrskykari ortodoksisen uskonnon opis-
keluun Joensuun yliopistossa uskonnonopettajan 
pätevyyden saamiseksi, 

- Kiira Parikka pro gradu -tutkielman tekoon veden-
pyhityksen merkityksestä kolttasaamelaisille ja 

- Lapin ortodoksinen seurakunta perinteisenä kolt-
takäsityönä tehtävän papin jumalanpalveluspu-
vun ja kirkkotekstiilien valmistamiseen.

HIIPPAKUNTASÄÄTIÖN 
VETÄJÄ VAIHTUU
- Jo neljän metropoliitan aikana olen toiminut 
33 vuotta Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
säätiön asiamiehenä. Nyt on aika luopua, sanoi 
kirjapainoneuvos Seppo Maskonen säätön hal-
litukselle runsas vuosi sitten.

Luottamustoimen kaltaisesti hoidettuun teh-
tävään, nyt toimitusjohtajan nimikkeellä, löy-
dettiin vuoden alusta hallituksen mielestä erin-
omaisesti sopiva ja kokenut henkilö. Hän on KM 
Tiina Hynninen-Lahdenperä.

Hiippakuntasäätiö on vuonna 1988 alkaneen 
toimintansa aikana jakanut anomuksetta 
myönnettäviä tunnustuspalkintoja ja anottuja 
apurahoja yhteensä yli 17.000 euroa. Päätökset 
apurahoista tekee hallitus, johon kuuluvat nyt 
fil.tri Ahti Pyörnilä, tekn. lis. Ari Tuutti ja kirkko-
herra Marko Patronen ja kaikkien varamiehenä 
toimitusjohtaja. Tunnustuspalkinnot myöntää 
hallintoneuvosto, jonka puheenjohtaja on met-
ropoliitta Elia.

Suomessa on monia yksityisiä rukoushuo-
neita, joissa toimitetaan säännöllisesti myös 
seurakuntien yhteisiä, kaikille avoimia juma-
lanpalveluksia. Yksi tällainen on valmistu-
massa tänä kesänä Sevettijärvelle Kaisa Vuo-
lukan ja Kauko Ljetoffin pihapiiriin.

– Meillä oli mieheni entisellä kotipai-
kalla Hyljelahdessa keskeneräinen hirsike-
hikko, jolle etsimme uutta käyttöä. Pienen pohdinnan jälkeen sain ajatuksen 
tsasounan rakentamisesta, kertoo Kaisa Vuolukka.

Hirsikehikko siirrettiin Sevettijärvelle pariskunnan pihaan. Viime kesänä 
pystytettiin hirret ja katto valmistui juuri ennen talven tuloa. 

– Tsasounan nimikkopyhää aloimme pohtia vasta kun metropoliitta Elia oli 
tulossa käymään Sevettijärvelle. Ensin ajattelin, että tsasouna pyhitetään jollekin 
naispyhälle, mutta sitten keksin, että haluan kunnioittaa tällä äskettäin pyhien 
joukkoon liitetyn pyhän Johannes Valamolaisen elämää ja nostaa samalla esiin 
hänen kilvoitustaan täällä pohjoisessa. 

Pyhä Johannes Valamolainen toimi Petsamon luostarin igumenina vuodet 
1921–1932. Vuodet olivat vaikeita.

– Pyhä Johannes on minulle tuttu ja läheinen pyhä. Seurasin hänen kanoni-
sointipalveluksiaan verkon välityksellä ja olen käynyt kahdesti kunnioittamassa 
hänen reliikkejään Valamossa. Oli myös hauska kuulla, että isä Johannes oli seu-
rakuntamme eläköityneen diakonin isä Erkki Lumisalmen äidin kastepappi.  

Tsasouna valmistuu omistajien sanoin ”kiitokseksi ja ylistykseksi Jumalalle”. 
– Muutimme tänne Sevettijärvelle vuonna 2011 ja liityimme kirkkoon 

saman vuoden lopussa. Vastaanotto on ollut lämmin ja täällä on ollut hyvä olla 
ja elää. Yhteys seurakuntaan on vuosien varrella vain tiivistynyt ja olemme iloi-
sia, kun voimme palvella tätä yhteisöä. 

Pyhän Johannes Valamolaisen tsasouna on tarkoitus vihkiä pyhän muisto-
päivänä toimitettavissa palveluksissa 5.–6. kesäkuuta. Seurakuntalaiset ovat läm-
pimästi tervetulleita mukaan. 

Tulevaisuudessa paikalle voi tulla kauempaakin, sillä yrittäjäpariskunnalla 
on paljon suunnitelmia. 

– Pihapiiriin tulee kesäkahvila. Meillä on täällä kaksi pientä mökkiä ja ranta-
sauna ja ajatuksena on jossain vaiheessa tarjota matkailupalveluita. Myös ravin-
tolatoiminta on suunnitteilla. 

Tsasounan toivotaan nivoutuvan osaksi seurakunnan toimintaa esimerkiksi 
ristisaatoin.

– Tässä rannassa voisi toimittaa vedenpyhityksen ja kun tsasounalta on 
Sevettijärven kirkolle vain kolme kilometriä, niin matkan voisi hyvin taittaa ris-
tisaatossa.

Ensimmäinen 
pyhälle Johannes Valamolaiselle 
pyhitetty tsasouna 
valmistuu 
Sevettijärvelle

Pyhän Johannes Valamolaisen 
ikoni odottaa jo pääsyä 
tsasounaan.
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Viimeisen vuoden aikana meitä on ajettu 
digitaalisten viestimien äärelle. Olemme 
yhteydessä toistemme kanssa esim. video-
yhteyden kautta, mikä ei korvaa kasvok-
kain kohtaamista. Kuva on eri asia kuin al-
kuperäinen. Vaikka siinä on paljon samaa, 
niin jotain aina puuttuu. Ihminen persoo-
nana on luotu yhteyteen toisen ihmisen 
kanssa. Ihmisen tarve nähdä toinen ja tul-
la nähdyksi on meihin sisäänrakennettu. 
Se ei sulje pois seikkaa, että osa meistä on 
sosiaalisia ja toiset taas viihtyvät omassa 
rauhassaan. 

Persoona (kreikaksi prosopon) on tul-
lut kirkolliseen sanastoon erittäin varhain. 
Persoonalla ortodoksisessa perinteessä tarkoitetaan ensi sijassa Jumalan kolmea 
persoonaa. Kristuksen persoonassa kohtaamme ihmisyyden perikuvan, sen mi-
hin meidän tulisi pyrkiä. Kristus on läsnä erityisesti kirkon mysteerioiden eli py-
hien toimitusten välityksellä. Pääsiäistä lähestyttäessä ajankohtaisia ovat erityises-
ti katumuksen sakramentti, sairaan voitelu ja ehtoollinen. Kristus kutsuu jokaista 
ihmistä yhteyteen kanssaan. Yhteys Kristukseen on vuorostaan perustana kristit-
tyjen keskinäiselle yhteydelle eli seurakunnalle. Seurakunnan jäsenien keskinäi-
nen yhteys perustuu Pyhän Hengen vaikutukseen. Seurakunnan alkua juhlimme 
kesän kynnyksellä,  helluntaina, viisikymmentä päivää pääsiäisestä. 

Pääsiäisen jälkeen Herran taivaaseen astumiseen asti jokainen sunnuntai on 
omistettu henkilölle, jolla oli erityinen kohtaaminen Kristuksen kanssa. Apostoli 
Tuomaan su. (Joh. 20:19-31), mirhantuojien ja vanhurskaan Joosefin su. (Mark. 
15:43-16:8), halvaantuneen su. (Joh. 5:1-15), samarialaisen naisen su. (Joh. 4:5-
42) ja sokeana syntyneen su. (Joh. 9:1-38). Kristus muutti heidän jokaisen elämää 
merkittävällä tavalla.  

Mekin tarvitsemme Kristuksen kohtaamista, mutta myös toistemme kohtaa-
mista, minkä takia toivon, että pääsemme juomaan kirkkokahveja yhdessä heti 
kuin se vain on mahdollista.  

Kristus nousi kuolleista!

isä Heikki Harvola

KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Seurakunta on yhteyttä 

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

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
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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

MAALISKUU
ke  24.3. klo 18 EPL-liturgia
la  27.3. klo 10 liturgia
la  27.3. klo 18 vigilia ja  
 virpovitsojen siunaus
su  28.3. klo 10 liturgia
ke  31.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 

HUHTIKUU
to  1.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia
pe  2.4. klo 10 aamupalvelus,  
 12 kärsimysevankeliumia
pe  2.4. klo 13 ehtoopalvelus
pe  2.4. klo 18 aamupalvelus,  
 Kristuksen hautaus
la  3.4. klo 10 liturgia
la  3.4. klo 23.30 puoliyön palvelus,  
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
ma 5.4. klo 10 liturgia
la  17.4. klo 18 vigilia
su  18.4. klo 10 liturgia
la  24.4. klo 18 ehtoopalvelus
 
TOUKOKUU
la  1.5. klo 18 vigilia
su  2.5. klo 10 liturgia
ke  12.5. klo 18 vigilia
to  13.5. klo 10 liturgia
la  15.5. klo 18 ehtoopalvelus
la  22.5. klo 18 vigilia
su 23.5. klo 10 liturgia

KESÄKUU
su  20.6. klo 10 liturgia
su  27.6. klo 10 liturgia

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

HUHTIKUU
ti 13.4. klo 17 litaniat haudoilla

SOTKAMO

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

TOUKOKUU
la  8.5. klo 18 vigilia
su  9.5. klo 10 liturgia

KUHMO

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

su  25.4. klo 10 liturgia
to  24.6. klo 10 liturgia
su 28.3. Klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

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

su  11.4. klo 10 liturgia
su  16.5. klo 10 liturgia

VAALA 

SÄRÄISNIEMEN EV.LUT. KIRKKO

su  6.6. klo 10 liturgia 

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

MUUT TILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

Tietoja paikallislehdissä ja seurakunnan 
ilmoitustauluilla

Kripari Rautalammin Puronniemessä 
11.-17.6.2021

Kajaanin seurakunta etsii  

kirkko-oppaita ajalle 14.6.–11.7. ja 12.7.–15.8.  
Osa-aikainen hautausmaatyöntekijä 14.6.–15.8. 

Lisätietoja ja hakemukset: heikki.harvola@ort.fi

KESÄTYÖPAIKAT
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Kotkasta papiksi Kainuuseen
Tammikuu on ollut minulle merkityksel-
listä aikaa. Metropoliitta Elia vihki minut 
papiksi Kajaanin kirkossa ensimmäisenä 
sunnuntaina teofanian jälkeen (10.1.). 
Tässä yhteydessä haluan kiittää esipai-
mentamme papiksi vihkimisestäni. Silloin 
tuli päätökseen vuosia kestänyt prosessi, 
josta vuorostaan alkoi elämässäni uusi 
vaihe ortodoksipappina. Ajattelen, että 
pappeus on mysteerio, jota ihminen ei 
pysty koskaan täysin käsittämään. Sen 
merkitys kuitenkin avautuu ajan myötä 
eri tilanteissa ja kenties vasta jälkikäteen. 
Vaikka vihkimys tapahtui suljetuin ovin, 
niin siinä palveli useita henkilöitä eri teh-
tävissä: papistoa, kanttori, kahvittajia ja 
monia muita. Kiitän heitä jokaista yhtei-
sesti. Juhlassa oli läsnä perheeni sekä 
Kajaanin seurakunnan luottamushenki-
löitä.

Olen saanut ortodoksisia vaikutteita 
useilta henkilöiltä ennen liittymistäni 

Metropoliitta Elia vihkii 
Heikki Harvolan papiksi 
10.1.2021.

Kirkkoon. Ollessani lapsi Kaisa-täti, joka 
oli evakko ja harras ortodoksi, kävi hoita-
massa minua. Lukion jälkeen sain ensi-
kosketukseni ikoneihin Myllyjärven eku-
meenisessa keskuksessa, Espoossa. 
Aloitin läntisen teologian opinnot Alan-
komaissa, mutta sain tutkinnon valmiiksi 
Helsingin yliopistossa. Aloitin pappis-
urani ensin luterilaisessa kirkossa vuonna 
2006. Samoihin aikoihin kiinnostuin ns. 
klassisesta teologiasta. Suoritin katolisen 
ja ortodoksisesta teologian opintoja Ruot-
siin. Lopulta lähdin opiskelemaan orto-
doksista teologiaa Itä-Suomen yliopis-
toon. Vaimoni ja kolme lastamme ovat 
ortodokseja, mikä vahvisti kutsumustani 
pappeuteen ortodoksisessa kirkossa. 

Vielä joulukuun lopulla asuimme 
Kotkassa. Perheemme päätökseen muut-
taa Kajaaniin vaikutti mm. Kainuun 
luonto. Lumi ja metsät ovat olleet koko 
perheellemme upea elämys. Lisäksi talvis-

ten maisemien ympäröimät kirkot ovat 
tunnelmallisia.   

Kirjoittaessani tätä olen ehtinyt työs-
kennellä Kajaanin seurakunnan kirkko-
herrana vajaa pari kuukautta. Odotan 
päästä tutustumaan seurakuntamme jäse-
niin jumalanpalvelusten yhteydessä. 
Pidän tärkeänä, että säännöllinen seura-
kunnan kokoava toiminta jatkuu heti kun 
se on turvallista. Lisäksi meidän on huo-
lehdittava, että lapsille ja nuorille tarjo-
taan ortodoksista opetusta ja kasvatusta, 
sillä heistä kasvaa uusi sukupolvi orto-
doksisen kirkon jäseniä. Ortodoksisen 
perinteen eteenpäin vieminen on meidän 
jokaisen tehtävä ja parhaiten se toteutuu 
yhdessä seurakunnan kanssa.

Sydämellinen kiitos,
isä Heikki Harvola 
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KAJAANIN SEURAKUNTA

isä Heikki Harvola, ajoneuvojen siunaus Suomussalmella 21.2.
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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

Uusia työmuotoja kehittämässä

Olemme Lapin seurakunnassa etsineet aktiivisesti 
uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä. Seurakunta on 
ollut edelläkävijä muun muassa sosiaalisen me-
dian ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien hyö-
dyntämisessä. Erityisesti korona-ajan mukanaan 
tuomat haasteet ovat kannustaneet meitä työn-
tekijöitä pohtimaan seurakuntatyön kuvaa nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Viime kirkolliskokouksen hyväksymän kirkon 
toiminta- ja tavoitesuunnitelman pohjalta päädyim-
me malliin, jossa eri puolille seurakuntaa peruste-
taan osin itseohjautuvia piirejä. Ne kokoontuvat 
paikallisen yhdyshenkilön kutsusta kerran, pari 
kuukaudessa. Kirkon työntekijä on läsnä netin kaut-
ta. Seurakunnan työntekijät myös välillä osallistu-
vat paikallisen yhteisön kokoontumisiin. Piirien 
toiminta perustuu hengelliseen kasvuun, jumalan-
palveluselämään, yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen. Nettiohjausta tarjotaan myös 
maallikkopalvelusten ja ortodoksian opiskeluun. Tämän uuden toimintamuodon 
tarkoituksena ei ole korvata papin ja seurakuntalaisten yhteisiä kohtaamisia ja ko-
koontumista yhteisiin jumalanpalveluksiin. Kyse on uudenlaisesta seurakuntatyön 
muodosta, jonka avulla voimme palvella seurakuntalaisia entistä paremmin.

Piirien merkitys tulee ilmeiseksi siinä, että pappi ja kanttori voi samalla olla 
virtuaalisesti läsnä useassa piirissä. Piirit voivat myös vierailla muiden piirien luo-
na tai vaikkapa luostareissa Heinävedellä. Jatkossa toivomme saavamme kirkon 
järjestöt tuottamaan laadukasta opetusta ja ohjausta niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. Työn tueksi tarvitaan myös sellaisia nettisovelluksia, joista kukin piiri 
löytää tarvitsemansa tuen toiminnalleen.

Kokeilemme uutta seurakuntamallia nyt Lapin pitkien etäisyyksien alueella. Ei-
vätkö kuitenkin kaikkien seurakuntien toiminnan tiellä ole samat haasteet! Nyt kans-
samme ovat liikkeellä jo Filantropia ja ONL, Itä-Suomen yliopiston teologikoulutus ja 
joukko rautaisia ammattilaisia eri puolilta maata. Kurkotamme vielä Valamon opiston 
ja luostarien suuntaan. Tahdomme turvata meille rakkaan ortodoksisen kirkkomme 
tulevaisuuden. Se vaatii asiaan paneutumista meiltä papeilta ja kanttoreilta, sekä tie-
tysti kirkkomme jäseniltä. Heitä palvelemaanhan meidät työntekijät on asetettu!

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 24.4. klo 17 vigilia
Su 25.4. klo 10 liturgia
La 8.5. klo 17 vigilia
Su 9.5. klo 10 liturgia
Ke 12.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Pääsiäisajan päätösjuhla
Ke 12.5. klo 17 vigilia, 
 Herran taivaaseenastumisen juhla
To 13.5. klo 10 liturgia, 
 Herran taivaaseenastumisen juhla
Su 30.5. klo 10 liturgia
La 12.6. klo 17 vigilia
Su 13.6. klo 10 liturgia

IVALO , Â’VVEL

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

Nettilähetykset osoitteessa  
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

Ke 14.4. liturgia klo 10
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
To 15.4. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Ke 21.4. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
To 22.4. klo 10 aamupalvelus,  
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä          
La 22.5. klo 10 liturgia 
Ke 16.6. klo 10 liturgia 
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
To 17.6. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä

La 19.6. klo 18 vigilia
Su 20.6. klo 10 liturgia
Su 27.6. klo 17 vigilia, 
 pyhittäjien Sergei ja 
 Herman Valamolaisten juhla, 
 ehtoopalvelus myös nettilähetyksenä
Ma 28.6. klo 10 liturgia, 
 pyhittäjien Sergei ja 
 Herman Valamolaisten juhla
 

NITSIJÄRVI, NJE’3̌3̌JÄU’R

Nettilähetykset osoitteessa  
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin  

Ke 7.4. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Ke 28.4. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
To 29.4. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
Ke 26.5. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettipalveluksena
To 27.5. klo 10 aamupalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
 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

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

Su 4.4. klo 17 Pääsiäisen suuri 
 ehtoopalvelus 
La 17.4. klo 18 vigilia
Su 18.4. klo 10 liturgia
La 22.5. klo 18 vigilia, 
 pyhän Kolminaisuuden päivä, 
 Helluntai, praasniekka, prää´zneǩ
Su 23.5. klo 9.30 vedenpyhitys, 
 klo 10 liturgia, 
 pyhän Kolminaisuuden päivä, 
 Helluntai, praasniekka, prää´zneǩ
La 12.6. klo 18 vigilia, 
 ehtoopalvelus myös nettilähetyksenä
Su 13.6. klo 10 liturgia, 
 kristinoppileirin päätös, 
 myös nettilähetyksenä
Ma 28.6. klo 17 vigilia, 
 apostolien Pietarin ja Paavalin juhla, 
 ehtoopalvelus myös nettilähetyksenä
Ti 29.6. klo 10 liturgia, 
 apostolien Pietarin ja Paavalin juhla

Kristinoppileiriä pidetään Nellimissä kesäkuun alussa. Kuvassa kesän 2019 leiriläisiä 
hääharjoituksessa Nellimin kirkossa.
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SEVETTIJÄRVI, 
ČE’VETJÄU’RR

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsija Kauko Ljetoff
Puh.0400 244922

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

To 8.4. klo 10 liturgia, kirkas viikko, 
 pääsiäisen jumalanpalvelus
La 24.4. klo 18 vigilia
Su 25.4. klo10 liturgia
Ke 26.5. klo 10 liturgia
La 26.6. klo 18 vigilia
Su 27.6. klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ JOHANNES 
VALAMOLAISEN TSASOUNA
Sevettijärventie 8750
Kaisa Vuolukka
Puh. 040 7522966

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

Pe 4.6. klo 17 vigilia, 
 pyhittäjä Johannes Valamolaisen juhla, 
 tsasounan praasniekka, prää´zneǩ, 
 ehtoopalvelus nettilähetyksenä
La 5.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 klo 10 liturgia, 
 pyhittäjä Johannes Valamolaisen juhla, 
 tsasounan praasniekka, prää´zneǩ

KEVÄJÄRVI

PYHITTÄJIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
KAPPELI
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff 
Puh. 0400277850

Nettilähetykset osoitteessa
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

Ke 23.6. klo 17 vigilia, 
 Herran edelläkävijän 
 Johannes Kastajan syntymän juhla, 
 Juhannus, 
 ehtoopalvelus myös nettilähetyksenä
To 24.6. klo 10 liturgia, 
 Herran edelläkävijän 
 Johannes kastajan syntymän juhla, 
 Juhannus

Sevettijärvellä jatkuu hautausmaan talkoot kirkon ympäristössä. Viime kesäinen aidan korotus maa-
lataan, puustoa harvennetaan ja hautoja koristetaan jäkälällä.

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen tsasouna Sevettijärvellä valmistuu praasniekkaan kesäkuun 4.–5. 
päiviin mennessä. Lue lisää sivulta 12.
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Jumalanpalveluksiin 
voi osallistua myös 
nettilähetysten 
mukana osoitteessa: 
Facebook/lapinorto-
doksinenseurakunta 
tai YouTube/rpietarin

INARI, AANAR

LUTERILAINEN KIRKKO

Ke 28.4. klo 10 liturgia, 
 Pääsiäisajan keskijuhla  

UTSJOKI, UCCJOKK

ERÄMAJA

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin 

Pe 23.4. klo 17 ehtoopalvelus, 
 myös nettilähetyksenä
La 24.4. klo 10 liturgia

KITTILÄ

SEURAKUNTATALO, SERKKU
Valtatie 26

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin

La 10.4. klo 18 vigilia, 
 apostoli Tuomaan sunnuntai, 
 ehtoopalvelus myös nettilähetyksenä
Su 11.4. klo 10 liturgia, 
 apostoli Tuomaan sunnuntai

LAPIN SEURAKUNTA

Olen jumalanpalveluksessa. Sydämeni on täynnä sy-
vää kiitollisuutta. Saan olla täällä jälleen. Tunnen 
suitsutuksen, katson tuohusten loistetta, kuuntelen 

rukousta. Keskityn. Juuri nyt haluan olla vain tässä, sillä voi 
tulla jälleen viikonloppu, kun en saa enää tulla tänne. 

Olen yhä matkalla. Sinun kanssasi. Olemme suljettuna 
siihen lentokoneeseen, joka on menossa kohti turvallista 
huomista. Aloitimme matkan vuosi sitten järkyttyneinä ja 
epäuskoisina. Toivoimme matkan olevan lyhyt, sisältävän 
vähänvaurioita. Meille ei näytettykään varauloskäyntejä, mu-
kana on pysyttävä. Opimme huolehtimaan itsestämme, jotta 
voimme pelastaa toisia. Opimme vetäytymään. Sisimpämme 
täytti raastava kaipuu: kuulumme toisaalle, emme tähän sul-
jettuun tilaan.

Tasainen eteneminen ja turbulenssi vuorottelevat. Vie-
rustoverillamme on toivo hiipunut. Pääsemmekö ollenkaan 
perille? Toinen haluaisi kapteenin paikalle ohjaamaan ko-
netta. Kolmas on jo syvästi turhautunut. Neljännen silmissä 
näkyy kaipaus, hän on niin yksin. 

Haluan käydä matkan loppuun kanssasi. Emme välttä-
mättä kohtaa kirkossa fyysisesti mutta ehkä rukoilemmekin 
yhdessä nettiin lähetetyn jumalanpalveluksen äärellä. Kes-
kittymiskyky on koetuksella mutta tässähän se harjaantuu. 
Voimme kuunnella meille suunnattuja opetuspuheita ympäri 
Suomen. Turbulenssinkin jyllätessä voimme päästä osalli-
siksi Herran pyhästä ehtoollisesta. Pidämme huolta lähim-
mäisistämme. Niistäkin, joita emme vielä tunne. Kestämme, 
sinnittelemme. Kasvamme.

Koittaa se päivä, kun koneemme laskeutuu hallitusti pe-
rille. Me halaamme. Halaamme niin syvästi, että sydän väri-
see ilosta. Kannamme tahoillamme kokemustemme reppua. 
Se painaa ja sisältää vaikeitakin asioita, jotka on täytynyt vain 
ottaa vastaan.  Perillä muistaisimme varjeluksen, joka oli mu-
kanamme. Emmehän tee tätä matkaa yksin.

”Vaikka kristitty saattaa rukoilla yksin, hänellä on pyhien 
kuoro seuranaan.”  (p. Klemens Aleksandrialainen)

Leena Fofonoff

MARIAN KAPPELI, SIRKKA
Mariankuja 2

La 29.5. klo 9 liturgia

SODANKYLÄ

TOIMITUSKAPPELI
La 29.5. klo 10 liturgia

KEMIJÄRVI

KASTEKAPPELI

Nettilähetykset osoitteessa 
Facebook/lapinortodoksinenseurakunta 
tai  YouTube/rpietarin

La 29.5. klo 18 vigilia, 
 ehtoopalvelus nettilähetyksenä
Su 30.5. klo 10 liturgia
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OULUN SEURAKUNTA 

Kirkko ja julkisuus

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA 

Jumalanpalvelukset Oulun 
seurakunnassa 
keväällä ja kesällä 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, to klo 9-12), keskusrekisteri@ort.fi

kirkkoherra Marko Patronen 
p. 044 5115 742
pappi Tuukka Rantanen
044 5115 744
kanttori Juhani Matsi
p. 044 5115 743
kanttorin sijainen
p. 044 5115 748
kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 511 5741
katedraalin isännöitsijä 
Timo Arhippainen
p. 044 5115 745
matkapappi
p. 040 5103 077

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Ortodoksinen kirkkomme on aina ollut verrattain 
näkyvästi esillä julkisuudessa. Hengellisiä aarteitam-
me kohtaan on tunnettu aitoa kiinnostusta. Yhteis-
kunnallinen asemamme on erityislaatuinen.  ”Olette 
kokoanne suurempi”, totesi tasavallan presidentti 
kirkostamme muutama vuosi sitten.

Viime aikoina kirkossamme tehdyistä inhimilli-
sistä virheistä ja hallinnon kömmähdyksistä on kir-
joitettu yhä kriittisempään sävyyn. Näiden virheiden 
kasvoiksi on luonnollisesti nostettu piispamme ja 
muutamat pappimme. Paikoin kritiikkiin on ollut 
aiheitta, paikoin taustalla ovat vaikuttaneet kirkon-
vastaiset asenteet.

Siitä ei ole kauaakaan, kun kirkkomme julkiku-
va liittyi lähes aina pääsiäiseen ja valoisaan ihmiskuvaamme. Monet muistavat 
myönteiset tv- ja radio-ohjelmat ja lehtijutut. Hyväntuuliset piispat ja papit ku-
vailivat juhlaperinnettämme. Oli hienoa paistatella myönteisen julkisuuden aal-
lonharjalla. 

Meidän on hyväksyttävä, että maailma ympärillämme muuttuu. Meihin ja 
muihin kristittyihin suhtaudutaan aiempaa kriittisemmin. Tämä on yleistä kaik-
kialla länsimaissa.

Siksi me kirkonihmiset joudumme opettelemaan uusia tapoja kohdata niin 
myönteinen kuin kielteinen julkisuus. Tarvitaan päivitettyjä mediataitoja ja sie-
tokykyä kestää somea. 

Tarttukaamme tähän haasteeseen avoimin mielin. Muutos on aina uusi mah-
dollisuus.  

Keskittykäämme siihen, mikä on uskomme ja perinteemme ydintä. Koros-
takaamme valoisaa Jumalakäsitystämme ja ihmiskuvaamme. Antakaamme aito 
ortodoksinen todistus pyhän kohtaamisesta ja elämän pyhittämisestä. Pitäkääm-
me katse suunnattuna Kristukseen. 

Marko Patronen

kirkkoherra
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

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,  
 Lasaruksen lauantai,  
 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

OULU 

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

ma 8.3. klo 10 aamupalvelus
ma 8.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia,  
 p. marttyyri ja tunnustaja 
 Johannes Sonkajanrantalainen
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  31.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelun  
 sakramentti
to  1.4. klo 10 suuren torstain 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

OULUN SEURAKUNTA 

HUOM! Tarkista ajantasaiset jumalanpalvelustiedot srk:n nettisivuilta koronarajoitusten vuoksi

Kirkkoonliittyminen on aina suuri juhla sekä seurakunnalle että liittyjälle – korona-ajasta huolimatta. 

Tervetuloa kotiin!
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ke  7.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,  
 koululaiset
la  10.4. klo 17 vigilia
su  11.4. klo 10 liturgia
ke  14.4. klo 17 ehtoopalvelus
to  15.4. klo 10 aamupalvelus
to  15.4. klo 17 ehtoopalvelus 
la  17.4. klo 17 vigilia
su  18.4. klo 10 liturgia
ke  21.4. klo 17 ehtoopalvelus
to  22.4. klo 10 aamupalvelus
to  22.4. klo 17 ehtoopalvelus
la  24.4. klo 17 vigilia
su  25.4. klo 10 liturgia
ke  28.4. klo 17 ehtoopalvelus
to  29.4. klo 10 aamupalvelus
to  29.4. klo 17 ehtoopalvelus
ke  5.5. klo 17 ehtoopalvelus
to  6.5. klo 10 aamupalvelus
to  6.5. klo 17 ehtoopalvelus
la  8.5. klo 17 vigilia

su  9.5. klo 10 liturgia, p. Nikolaos
ke 12.5. klo 17 vigilia
to 13.5. klo 10 liturgia,  
 Herran taivaaseen astuminen,  
 helatorstai
ke 19.5. klo 17 ehtoopalvelus
to  20.5. klo 10 aamupalvelus
to  20.5. klo 17 ehtoopalvelus
pe  21.5. klo 16 muistolitaniat pappien  
 haudoilla, Intiön hautausmaa  
 (kokoontuminen Vanhalla kappelilla  
 klo 15.45.)
pe  21.5. klo 17 muistopalvelus,  
 Oulujoen hautausmaa,  
 ortodoksinen osasto
la  22.5. klo 11 ristisaatto katedraalilta  
 torinrantaan ja vedenpyhitys  
 m/s Alexandran kannella
la  22.5. klo 17 vigilia
su  23.5. klo 10 liturgia ja yhteinen lounas,  
 Pyhän Hengen vuodattaminen,  

 Pyhän Kolminaisuuden päivä,  
 helluntai, metropoliitta Elia
ma 24.5. klo 10 liturgia,  
 2. helluntaipäivä,  
 Pyhän Hengen päivä
ke  26.5. klo 17 akatistos Pyhälle Hengelle
to  27.5. klo 10 aamupalvelus
to  27.5. klo 17 ehtoopalvelus
la-su 28.5. ei jumalanpalveluksia;  
 valtakunnalliset kirkkolaulupäivät  
 Joensuussa 
pe  4.6. klo 17 vigilia
la  5.6. klo 10 liturgia,  
 p. Johannes Valamolainen
la  12.6. klo 13 kiitosakatistos,  
 Villa Viena, Vaaskiventie 12, Oulu 
la  12.6. klo 17 vigilia
su  13.6. klo 10 liturgia 
la  19.6. klo 17 vigilia
su  20.6. klo 10 liturgia 

Metropoliitta Elia vihki Pyhän Kolminaisuuden katedraalin isännöitsijän 
Timo Arhippaisen lukijaksi ja ipodiakoniksi teofanian juhlaliturgiassa.

Monia armorikkaita vuosia!
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OULUN SEURAKUNTA 

 kellonaika varmistuu myöhemmin 
su  28.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai 
ti  30.3. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus 
pe  2.4. klo 9 aamupalvelus,  
 12 evankeliumia Kristuksen  
 kärsimyksistä 
pe  2.4. klo 13 ehtoopalvelus,  
 Kristuksen ristiltä ottamisen muisto 
la  3.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la  3.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus 
su  4.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
ti  6.4. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
pe  9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,  
 koululaiset
ti  13.4. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
ti  20.4. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
ti  27.4. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
su  2.5. klo 10 liturgia
ti  4.5. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
ti  11.5. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
ti  18.5. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
ti  25.5. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
su  30.5. klo 10 liturgia
ke  23.6. klo 17 vigilia
to  24.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 Johannes Kastajan syntymä,  
 temppelijuhla, ortodoksinen juhannus

MUHOS

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

su  21.3. klo 10 liturgia
ti  30.3. klo 17 ennen pyhitettyjen  
 lahjojen liturgia
su  25.4. klo 10 liturgia
la  15.5. klo 10 liturgia
su  13.6. klo 10 liturgia

KEMI

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

ti 16.3. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus 
ti  23.3. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus 
ke  24.3. klo 17 yleinen sairaanvoitelun 
 sakramentti 
la  27.3. virbovitsatalkoot, 

TORNIO

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

to  18.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  25.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  1.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  8.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  15.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  22.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  29.4. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  6.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  13.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  16.5. klo 9.30 kirkon uudelleen- 
 vihkiminen ja liturgia, 
 metropoliitta Elia
to  20.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  27.5. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
ti  29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 apostolit Pietari ja Paavali, 
 temppelijuhla

Dir.cant. Juhani Matsi soittelee pitkävartisella 
ääniraudalla katedraalin räystäitä...

Keväinen katedraali valmistautuu pääsiäiseen.
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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

VIHANTI

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

la  20.3. klo 10 liturgia
ma 29.3. klo 17 ennen pyhitettyjen  
 lahjojen liturgia
la  10.4. klo 10 kirkkaan viikon liturgia  
to  13.5. klo 9.30 liturgia,  
 vedenpyhitys ja motoristikirkko,  
 Kristuksen taivaaseen astuminen,  
 helatorstai
la  19.6. klo 10 liturgia

RAAHE

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

la  6.3. klo 10 rukoushetki ja ehtoollinen
ke  31.3. klo 17 ennen pyhitettyjen  
 lahjojen liturgia
la  24.4. klo 10 liturgia
la  29.5. klo 10 liturgia 

TERVOLAN VAREJOKI

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

pe  2.4. klo 16 suuren lauantain  
 aamupalvelus ja ristisaatto,  
 Kristuksen hautauksen muisto

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON TAKKAHUONE
Kirkkotie 1

la  24.4. klo 11 liturgia

Ajat ovat synkät, 
mutta rukouksen liekki 

palaa kirkkaasti.
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OULUN SEURAKUNTA 

Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää päiväleirin  
alakouluikäisille lapsille (7–13v.) ma-pe 31.5.–4.6. 
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 
koulutukseen tulee osallistua kevään aikana. Tietoja koulu-
tuksesta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seurakunnasta. 
Seurakunta 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?

Korona-ajan palveluksiin osallistujat ovat striimin kautta läsnä näkymättömästi kuin enkelit.

Ku
va

: T
uu

kk
a 

Ra
nt

an
en

KERHOT, KUOROT, PIIRIT JNE. – KTS. SEURAKUNNAN NETTISIVUILTA 
AJANTASAISET TIEDOT KORONARAJOITUKSIIN LIITTYEN: WWW.OOSRK.FI 
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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!

Joko olet vieraillut 
ORTODOKSISESSA
VIRTUAALIKIRKOSSA?

Virtuaalikirkko on sovellus, jolla voit 
tutustua ortodoksiseen kirkkotilaan ja sen 
esineistöön. Esineitä voi liikutella ja kirkon valaistusta 
voi vaihdella. Ikoneita koskemalla pääsee lukemaan 
lisätietoa: linkkiosiosta voi löytyä esimerkiksi yhteys 
pyhän elämäkertaan tai juhlaan liittyvään kirkko-
veisuun. Virtuaalikirkon mallina toimii Joensuussa 
sijaitseva Ortodoksisen seminaarin kirkko, oikealta 
nimeltään Pyhän apostoli ja evankelista Johannes 
Teologin ja Karjalan valistajien kirkko. 

Maksuton sovellus toimii sekä Android- että iOS -käyttö- 
järjestelmissä ja se löytyy molempien sovelluskaupas-
ta nimellä Ortodoksinen virtuaalikirkko. 

Virtuaalikirkon www-sivusto löytyy puolestaan ort.fi  
-etusivulta. Sivustolta löytyy jo nyt verkkokriparin 
materiaalia – jatkossa sivustosta on tarkoitus rakentaa 
kaikkien kirkon jäsenten yhteinen oppimisympäristö. 

Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen

 sMBR Oy

Pitkäaikaisella 

kokemuksella mm. :

• perukirjat, 

• perinnönjaot, 

• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU

 Puh. +358 400 693 806

www.heikkikukkonen.com

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



Kirkkolaulupäivät Joensuussa 28.–30.5. 
Tapahtumaa voi seurata myös verkossa – etäetkot alkavat jo tiistaina 25.5.2021.

19. valtakunnalliset ortodoksiset kirkkolaulu-
päivät järjestetään toukokuussa Joensuussa. 
Tapahtuman ohjelma on nyt päivitetty kirkko-
laulupäivien omalle sivustolle https://ort.fi/klp/

Järjestäjät ovat ahkeroineet koko talven perinteisen 
tapahtuman muokkaamisessa hybriditapahtumaksi. 
Nyt päiviin sisältyy Joensuussa toteutuvan ohjelman ja 
jumalanpalvelusten ohella laaja kattaus etäohjelmaa ja 
etätyöpajoja. Lisäksi kaikki jumalanpalvelukset ja kon-
sertit striimataan. Viikonloppu kannattaa siis varata kirk-
kolaulupäiville osallistumiseen, vaikka epidemiatilanne 
estäisikin läsnäolon Joensuussa.

Etäosallistumismahdollisuuksien lisäksi kirkkolaulupäi-
väohjelmaan on lisätty uutuutena verkossa esitettävä 
ennakko-ohjelma. Kirkkolaulupäivien etäetkot käyn-
nistyvät jo tiistaina 25.5., kun toimittaja Risto Nordell 
haastattelee säveltäjätapaamisessa kirkkolaulupäivien 
teemasäveltäjä Timo Ruottista.

Keskiviikkona 26.5. on vuorossa pappismunkki Damas-
kinoksen kirkkomusiikkiaiheinen luento ja torstaina 
27.5. Maria Takala-Roszczenko ja pappismunkki Da-
maskinos johdattavat kuulijoita Pyhiinvaeltajan lauluja 
-laulukokoelman sisältöön ja taustoihin sekä sanoin että 
sävelin.

Viikonlopun konserttikimara on vaikuttava. Perjantai-
illan ensimmäisessä konsertissa esiintyvät Oulun ka-
tedraalikuoro ja Uspenskin katedraalikuoro. Toisessa 
kuullaan Ortodoksista kamarikuoroa ja Turun ortodok-
sisen kirkon kuoroa. Lauantai-iltana konsertoi Suomen 
Ortodoksinen Kanttorikuoro. 

Ilmoittautuminen paikan päällä tapahtuvaan ohjelmaan 
avautuu myöhemmin keväällä ja vain siinä laajuudessa 
kuin koronarajoitukset sallivat. 


