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Usein miellämme ortodoksisen uskon kuuluvan lähinnä Itä-Suomen karjalais-
alueelle. Ortodoksisella uskolla on maassamme myös toisenlainen historia.

Suomen suurruhtinaskunnan aikaan kaupunkeihin syntyi aivan uusia 
seurakuntia. Maahan tulleet venäläiset kauppiaat, heidän perheensä ja ruh-

tinaskunnan rajoja valvomaan tulleet sotilaat olivat pääasiassa ortodoksista väestöä. 
Heidän tarpeitaan varten perustettiin suurimpiin kaupunkeihin ortodoksisia seurakun-
tia ja rakennettiin kirkkoja. Aluksi kirkot rakennettiin suurimpiin kaupunkeihin, mutta 
lopulta myös joihinkin maakuntien keskuspaikkoihin.

Vaasan kirkon rakentamista suunniteltiin jo 1810-luvulla, mutta lupa kirkon raken-
tamiseen heltisi vasta 1840-luvulla. Ehkä näin olikin tarkoitus, koska Vaasan kaupunki 
paloi maan tasalle vuonna 1852 ja samalla olisi todennäköisesti tuhoutunut myös or-
todoksinen kirkko. Pyhän Nikolaoksen kirkko valmistui vuonna 1862 uuden Vaasan 
alueelle ja samalla perustettiin seurakunta. Kirkko vihittiin käyttöön syyskuussa 1866 ja 
sen vuoksi tätä vuotta muistellaan kirkon varsinaisena perustamispäivinä. 

Pyhän Nikolaoksen kirkon vaiheet ovat luonnollisesti yhteydessä maamme histori-
aan ja sen muutoksiin. Tästä alkujaan venäläisestä seurakunnasta tuli ajan saatossa myös 
siirtokarjalaisväestön oma kirkko ja kielikin vaihtui kirkkoslaavista suomeen, tosin vasta 
1950-luvulla. Seurakunnan kirkkoherrat ovat pääsääntöisesti viihtyneet Vaasassa hy-
vin, moni onkin tehnyt elämänsä pisimmän työrupeaman juuri Vaasan seurakunnan 
palveluksessa. Tätä nykyä kirkko kokoaa yhteen seurakunnan alueen monikielistä ja –
kulttuurista väestöä. Seurakunnan väki tulee noin kahdestakymmenestä eri maasta ja 
äidinkieliäkin oli viimeisimmän laskun mukaan 15. 

Juhlavuosi on täynnä erilaisia tapahtumia; luentoja, esitelmiä, näyttelyitä ja mu-
siikkiesityksiä. Musiikki on esillä monin tavoin kuten myös ortodoksinen kulttuuri. 
Seurakunnan vaiheista kerrotaan eri tavoin samoin kuin tämän päivän elämästä Vaasan 
seurakunnassa.

Varsinainen juhlaviikonloppu jumalanpalveluksineen pidetään syyskuussa. Se on 
vuoden hiippakunnallinen päätapahtuma, joka kokoaa yhteen juhlaväkeä ympäri maa-
ta. Lisätietoa löytyy Vaasan seurakunnan nettisivuilta (http://www.vaasaort.fi /juhlavuosi.
html) 

Vasa församling fi rar sitt 150-åriga existens under året. Församlingen har en intres-
sant historia från att ha varit en rysk immigrantförsamling till att bli en mångkulturell 
och mångspråkig församling som den är idag. 

Kyrkan ritades av arkitekt Carl Axel Setterberg  som för övrigt har även ritat Trefal-
dighets kyrkan  och Vasa hovrättens tegelbyggnad.  Kyrkan blev färdig redan under året 
1862 men välsignades först fyra år senare. Det är orsaken varför kyrkans och  församlin-
gens fest äger rum under året 2016, exakt 150 eft er att ha blivit färdig. 

Feståret fi ras under årets lopp  på många sätt med bland annat föreläsningar, musi-
kuppträdelser och utställningar. Själva huvud arrangemanget ordnas i september med 
församlingsmedlemmar och med inbjudna  gäster från hela landet. Mera information på 
fi nska kan ni hitta på församlingens webbsida. 

Ollessani Vaasan seurakunnan kirkkoherrana pahoitin monta kertaa mieleni kun 
kirkkoa kutsuttiin ryssänkirkoksi. Niinpä päätimme, että eräs tavoite juhlavuoden suh-
teen olisikin pyhän Nikolaoksen kirkon nimen voimakas esiintuominen. Yhtä kaikki: 
monia armorikkaita vuosia pyhän Nikolaoksen kirkolle ja koko Vaasan seurakunnalle! 
Olkoon juhlavuosi riemukas ja onnistunut ja täynnä siunausta ja kaikkea hyvää vielä vuo-
siksikin eteenpäin! 

Oulun metropoliitta Elia 

metropoliitta.elia@ort.fi  

Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu

Vaasan seurakunnan 
juhlavuosi 

Kuva: Pentti Potkonen
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Sana ”kansa” tulee kreikankielen sanasta 
laos. Sanalla on jo lähtökohtaisesti myön-
teinen sisältö: se merkitsee kokonaisvaltaista 
joukkoon kuulumista, aktiivista jäsenyyttä. 
Uudessa testamentissa esiintyvä Jumalan 
kansa merkitsee kastettujen joukkoa, johon 
kuuluvat poikkeuksetta kaikki kastetut 
ikään, asemaan, kansalaisuuteen, sukupuo-
leen tai palvelutehtävään katsomatta. 

Alkukirkossa tähän joukkoon kuu-
luminen ei ollut itsestäänselvyys, vaan 
yksilön koko olemista määrittävä, usein 
vaarallinenkin valinta. Kirkon jäsenyys 

ei ollut siis mitään ”rivijäsenyyttä”, vaan 
jokaisen maallikon ymmärrettiin tulleen 
vihityksi kasteen ja mirhavoitelun kautta 
omaan tehtäväänsä kirkon jäsenenä. Mir-
havoitelun sakramentin katsottiin avaavan 
tien aktiiviseen jäsenyyteen. Mahdollisuus 
astua kristittynä elämisen ulottuvuuteen 
saatiin siis Hengen lahjana. 

Alkukirkossa ei siis tunnettu oman 
aikamme kirkolle tyypillistä jyrkkää kah-
tiajakoa ”vihittyihin” ja ”ei-vihittyihin”. 
Alkukirkon käsitteellistä jäsentymättömyyt-
tä ei ole syytä kuitenkaan pitää välttämättä 

”ideaalina” tai ”vapaana” alkutilana. 
Kristus itse antoi apostoleille erityisen pal-
velutehtävän ja ohjeisti heitä tukemaan ja 
vahvistamaan kirkkoa: ”ruokkikaa lampai-
tani”, ”opettakaa ja kastakaa”.

Varhaiskirkon hierarkkisuus ei 
kuitenkaan jäsentynyt vain asemiksi tai 
auktoriteeteiksi, vaan ideatasolla kyse oli 
kristillisen palvelun hierarkiasta, ”pyhästä 
järjestyksestä”, jossa Kristuksen mallin mu-
kaisesti suurin valta oli suurinta nöyryyttä ja 
suurinta itsestään luopumista. Tämän pyhän 
järjestyksen ”valta” eli armo on peräisin 

 Kirkko – Kristuksen ruumis
Sana ”maallikko” on jälkijättöinen termi, joka kuvastaa juridista näkökulmaa 

kirkon maalliseen järjestykseen. Teologisesti kirkko on – ja tulee aina olemaan – 
Kristuksen ruumis, jossa käsi ei voi sanoa jaloille ”sinua ei tarvita”.

Miro Järnefelt
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yksin Jumalalta, jonka palvelukseen vihitty 
on alunperin valjastettu.

Virkarakenteiden sijaan kirkossa onkin 
parempi puhua evankeliumin kielellä Kris-
tuksen mystisestä ruumiista, jossa erilaisilla 
Hengen lahjoilla ja talenteilla varustetut 
jäsenet muodostavat ykseyden Kristuksessa, 
Kirkon päässä.

Käytännössä papiston ja maallikoiden 
ero oli jo hyvin varhain liturginen: 200-lu-
vulta on olemassa todisteita siitä miten 
piispat, papit, diakonit ja muut erikoisteh-
täviin varustetut vihittiin toimeensa. Vihityt 
erotettiin kansasta kättenpäällepanon kautta 
toimittamaan tiettyä Jumalalle ja hänen 
kansalleen otollista tehtävää.

Kun kristinusko saavutti laillisen 
aseman 300-luvulla, kirkon maallinen or-
ganisaatio muuttui järjestelmällisemmäksi ja 
papiston rooli ryhdyttiin näkemään yhtäältä 
monimuotoisemmin, toisaalta kapeammin. 
Pappeudesta tuli kirkollisen järjestyksen 
osatekijän lisäksi sosiaalinen luokka – alet-
tiin puhua ”papillisesta urasta”. Vihkimystä 
ja kätten päällepanoa vaativien tehtävien 
luokat lisääntyivät, toimenkuvat ja ideaalit 
eriytyivät. 

Pappeuden korostaminen oli muotoaan 
hakevan kristillisen kirkon historiassa ym-
märrettävä ja jopa tarpeellinen prosessi. Sen 
varjopuolena oli kuitenkin maallikoiden ase-
man määrittäminen ei-papistona. Maallikot 
alettiin siis nähdä ei-vihkimyksen saaneina, 
jollain tavalla puutteellisina. Parhaimmil-
laan sekä papiston että maallikkojen asema 
nähtiin edelleen evankeliumin palveluksen 
hengessä erilaisina palvelutehtävinä, mutta 
pahimmillaan maallikot sysättiin toisen 
luokan kristityiksi.

Maallikkouden ja papiston eroa on 
syytä korostaa vain palvelutehtävien ja oman 
hengellisen tilan tapauksissa. Kukaan ei jää 

– tai ainakaan kenenkään ei tulisi jäädä – 
kirkossa mistään paitsi. Käsien päällepano 
ei vedä rajaa kirkon jäsenten ja Kristuksen 
välille. Kyrillos Jerusalemilainen opetti 
kasteopetuksessaan, että kristityksi tulevan 
”ei pidä koetella armoa”, toisin sanoen tuoda 
itsessään vertailun periaatetta kirkkoon, 
jonne se ei kuulu.

Ortodoksinen kirkko ei ole silti ollut 
– eikä ole – vapaa klerikalismista. Hengel-
lisen elämän esikuvat ovat usein pappeja 
tai piispoja. He edustavat monille ”kirkon 
käyttöliittymää” - yhteyttä paitsi sakrament-
teihin, myös rukoukseen, katumukseen ja 
kilvoitukseen. Tästä kertoo omalta osaltaan 
myös suhtautuminen maallikkopalveluksiin: 
ne eivät tunnu yleistyvän, vaikka juma-
lanpalveluksia toivotaan monin paikoin 
toimitettavan useammin. 

Hengellistä valtaa voi tietysti käyttää 
myös väärin. Kirkon historiassa ei olekaan 
ollut tavatonta, että maallikot ja munkit ovat 
nousseet hierarkkeja tai väärää opetusta vas-
taan. Kummallakaan osapuolella ei kirkon 
sisällä ole ”oikeuksia”, ainoastaan lahjoja; 
ortodoksisen tradition eteenpäin viemisessä 
molemmilla on osansa.

Kirkko ei kuitenkaan ole yksin inhi-
millinen yhteisö, vaan se on ensisijaisesti 
olemassa ihmisiä varten ja Jumalan valta-
kunnan tuloa varten. Kirkon hierarkinen 
rakenne heijastaa Kolminaisuuden salai-
suutta, ykseyttä moneudessa.

Kristus näytti osaltaan väheksyvän 
juutalaista, vakiintunutta pappisluokkaa. 
Kristuksen toiminta oli ikään kuin itsessään 
hierarkista: hän opetti temppelissä, paransi 
ja herätti myös kuolleista. Kristus teki sitä 
mitä oli: Jumalan poika ja ihminen. Kris-
tuksen toiminta ei ollut yksin esimerkillistä, 
vaan hän toimi niin kuin kirkon jumalalli-
nen pää toimii. 

Ihmisen on mahdotonta päästä koskaan 
samanlaiseen olemuksen ja tekojen yksey-
teen, mutta Jumalan kansaan kuuluminen 
tekee meidät yhdeksi erilaisuudessa. 

Maallikkoutta ja pappeutta on mah-
dollista toki tarkastella erottavana rajana 
aivan samoin kuin vaikkapa kirkoissa olevaa 
ikonostaasia. Mutta ikonostaasia voidaan 
katsoa monilla tavoin: se voidaan nähdä 
piilottavana, eristävänä seinänä; toisaalta 
ikonostaasi on konkreettinen symboli siitä 
mistä kristinuskossa on kyse: näkymättömän 
näkemisestä, yliluonnollisen läsnäolosta 
ja pyhien ihmiskasvoista. Jos kirkossa on 
raja-aitoja, niiden tulisi aina olla Kristuksen 
näköisiä; rajat ei koskaan kulje ihmisten ja 
toisten ihmisten tai ihmisten ja Jumalan 
välissä.

Paavali muistuttaa korinttolaisia tästä 
yhteisestä tehtävästä joka on kuitenkin on 
persoonallinen, erilainen jokaisen kohdalla: 
”Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen 
teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on 
kirkossaan asettanut ensinnäkin jotkut 
apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi 
ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on 
voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen 
lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia 
johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki 
ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? 
Tai ihmeiden tekijöitä?” (1.Kor. 12:27-29) 

Ei ole myöskään sattumaa, että ker-
rottuaan tästä järjestelystä Paavali etenee 
kuvailemaan kirjeen ehkä kuuluisimmassa 
kohdassa ”suurinta tavoiteltavaa armolahjaa”, 
keskinäistä rakkautta. Keskinäinen rakkaus 
oli Kristuksen mukaan se joka viime kädessä 
erottaa kristityt muista.

Ari Koponen
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Suomen ortodoksinen kirkko laati histo-
riansa ensimmäisen strategian vuonna 
2009. Viisivuotiskaudelle 2010-2015 laa-
dittu asiakirja oli merkittävä askel kirkon 
pitkän tähtäimen suunnittelussa, sillä siinä 
kirkkoa tarkasteltiin ei yksin autonomisena 
toimijana, vaan myös osana ympäröivää 
yhteiskuntaa. 

Kirkon elämään vaikuttavina tekijöinä 
strategiassa nousivat esiin esimerkiksi 
globalisaatio, maan sisäinen muuttoliike, 
taloudellinen eriarvoistuminen ja ihmisten 
ajankäyttötavoissa tapahtuneet muutokset. 

Strategian toimeenpano jäi pitkälti seu-
rakuntien ja hiippakuntien työntekijöiden 

ja luottamushenkilöiden vastuulle. Sitä 
vaikeuttivat kuitenkin monet tekijät: asia-
kirjaa pidettiin yleisesti liian monisanaisena 
ja huonosti fokusoituna ”toiveiden tynny-
rinä”. Seurakuntalaisista vain harvat tulivat 
perehtyneeksi koko asiakirjaan - eikä heitä 
siihen varmasti useimmissa seurakunnissa 
rohkaistukaan.

Viime marraskuussa kirkolliskokous 
hyväksyi uuden viisivuotissuunnitelman 
otsikolla ”Kirkon tavoite- ja toimintasuun-
nitelma vuosille 2016‒2020: Rukoileva ja 
lä snä oleva kasvun kirkko”. Koko asiakirja 
on luettavissa kirkon sivuilla (www.ort.fi /
päätöksenteko/virallisia asiakirjoja).

Uusi tavoite- ja toimintasuunnitelma 
mahtuu kolmelle sivulle ja se asettaa 
juuri alkaneelle viisivuotiskaudelle yhden 
selväsanaisen tavoitteen: ”Alkavan viisivuo-
tiskauden keskeisin tavoite on vahvistaa 
yhteisö llisyyttä , tavoittaa ja aktivoida entistä  
useampia kirkon jä seniä  ja sitouttaa heidä t 
kirkon toimintaan.”

Tämän tavoitteen löytyminen kirkol-
liskokouksen hyväksymästä asiakirjasta 
tarkoittaa sitä, että sen takana seisoo koko 
kirkko piispoista seurakuntalaisiin saakka. 
Tähän me olemme sitoutuneet yhdessä, tätä 
kohti mennään.

Suunnitelmassa todetaan, että tavoit-
teeseen pääsy edellyttää entistä osallista-
vampien toimintamuotojen kehittämistä. 
Saman asian voi kuitenkin sanoa myös 
toisin: tavoitteeseen pääsy edellyttää kirkon 
jäseniltä entistä parempaa itseymmärrystä 
ja tekojen tasolla näkyvää halua kuulua 
seurakuntayhteisöön.

Viime kesän kirkkopäivien osallis-
tujamäärä oli monelle yllätys. Vuoden 
ajan valmisteltuun koko kirkon yhteiseen 
tapahtumaan osallistui kaikkiaan noin 700 
ihmistä. Sama ilmiö koetaan kuitenkin 
seurakunnissa viikottain. Vain murto-osa 
seurakuntien jäsenistä osallistuu sään-
nöllisesti jumalanpalveluksiin ja vielä 
pienempi osa seurakuntien muuhun toi-
mintaan. Tilanne on sama sekä suurissa 
kasvukeskuksissa että haja-asutusalueilla.

Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä 
kaikki ortodoksisen kirkon jäsenet eivät ole 
aktiivisia samalla tavalla. Seurakunnan näkö-
kulmasta passiivistenkin jäsenten joukossa 
on niitä, jotka tuntevat ortodoksisen kirkon 
jäsenyyden merkittäväksi osaksi omaa 
identiteettiään. Osa toteuttaa kristillistä 
vakaumustaan toimimalla esimerkiksi eri-
laisten hyväntekeväisyysjärjestöjen piirissä, 
jotkut ahmivat teologista kirjallisuutta, toiset 
osallistuvat mielellään pyhiinvaelluksille tai 
eri toimijoiden järjestämiin koulutuksiin. 
Monet pitävät vakaumustaan esillä esi-

 Jokaiselle löytyy palvelutehtävä
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Kristityt ovat kautta ai kain käyttäneet itsestään monenlaisia nimityksiä. Niillä on 
haluttu kuvata kristittynä olemisen merkitystä ja arvoa. Varhaisimmat nimitykset 
löytyvät Uudesta testamentista. Esimerkiksi Apostoli Paavali nimittää kristittyjä elä-
viksi kiviksi, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi heimoksi ja kuninkaalliseksi papistoksi. 

Kielikuvien mukaan kristittynä oleminen näyttäytyy sisäisenä rakentumisena, 
joka on luonteeltaan jaloa, pyhää ja ylhäistä. Apostolin luonnehdinnat johdattavat 
kysymään, olemmeko todella kuninkaallisia. Entä mitä tarkoittaa eläminen osana 
hengellistä rakennusta? 

Hengellinen kieli edellyttää lukutaitoa. Muuten sitä ei voi ymmärtää, aivan kuten 
mitään muutakaan vierasta kieltä. Oman paikalliskirkkomme piirissä apostoli Paava-
lin luonnehdintoja kristittynä elämisestä on tulkannut arkkipiispa Paavali (k. 1988). 
Piispuuskaudellaan hän nosti toistuvasti esille ajatuksen kirkon kaikkien jäsenten 
täysivaltaisuudesta. Tätä perustellessaan hän nojautui apostoli-kaimansa nimityksiin. 

Arkkipiispa Paavalin mukaan jokainen kirkon jäsen on otettu yhden ja saman 
kasteen kautta kirkon yhteyteen ja osaksi Jumalan perheväkeä – eli pyhää heimoa 
ja kuninkaallista papistoa. Kasteessa jokainen kristitty on saanut täysivaltaiset ja yh-
täläiset velvollisuudet ja oikeudet. Tätä voitaisiin nimittää kristittyjen keskinäiseksi 
sakramentaaliseksi tasa-arvoksi.

Arkkipiispa Paavalin mukaan kirkko muodostuu siten, että kirkon jäsenet ovat 
kirkkoyhteisön eli hengellisen huoneen eläviä rakennusaineita. Yhdessä kirkoksi ra-
kentuminen tarkoittaa, että jäsenillä on erilaisia tehtäviä – aivan kuten rakennuksessa 
sen eri osilla ja rakennusaineilla on omat tehtävänsä. Tätä arkkipiispa täsmensi eri-
tyisesti maallikoiden ja papiston välisen yhteyden osalta. Eri rooleistaan huolimatta 
maallikot ja papisto muodostavat yhdessä kirkon. Kirkossa toimitaan (ja toimitetaan) 
yhdessä toisten kanssa. Kukaan ei voi olla kirkon jäsen toisista riippumatta. 

Arkkipiispa Paavalin opetus kirkon kuninkaallisten jäsenten tasa-arvoisuudesta 
voidaan kiteyttää seuraaviin toteamuksiin: Kirkossa kukaan ei voi korvata kenenkään 
toisen jäsenyyttä. Vaikka kirkon jäsenillä on erilaisia tehtäviä, yksi ei ole enempää tai 
vähempää kirkon jäsen kuin joku toinen.

Kuulostaa hyvältä ja kauniilta. Todellisuudessa kirkon jäsenten tasa-arvoisuus 
on vakavasti uhattuna. Sitä eivät uhkaa hierarkkinen piispuus, papiston ja maalli-
koiden tehtävien erilaisuus tai edustuksellinen hallintojärjestelmä seurakunnan 
hallintoelimissä ja kirkolliskokouksessa. Suurimman uhan tasa-arvon toteutumisel-
le muodostaa kirkon jäsenten vähäinen kiinnostus omaa kuninkaallista elämäänsä 
kohtaan. Jos täysivaltaista jäsenyyttä ei ilmaista, se ei toteudu. Yhteys laimenee, jos 
suhteita ei pidetä elossa.

Olen iän myötä huomannut, että etäisiksi muodostuneita tai jopa katkenneita su-
kulaissuhteita on mahdollista elvyttää. Kirkko on tässä mielessä perheen tai heimon 
kaltainen. Kaukaiseksi jäänyt voi tulla uudelleen läheiseksi, vieraaksi koettu voi tulla 
tutuksi. Yhteys ja oma paikka ovat uudelleen löydettävissä. Rakennuksesta irronneet 
osat on mahdollista kiinnittää paikoilleen. Kirkon jäsenyydessä aktivoitumista hel-
pottaa se, että jokaisella kirkon jäsenellä on ”elinikäinen kuninkaallinen kausikortti” 
kirkollisiin tapahtumiin. Kirkon jäsenelle on aina aitiopaikka varattuna.

Pekka Metso
teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Kuninkaallinen 
aitiopaikka

Kuva: Ari Koponen

merkiksi sosiaalisessa mediassa tai muissa 
sosiaalisissa yhteyksissä. 

Toisaalta seurakuntien passiivijäse-
nistössä on myös niitä, joiden aktiivisuus 
ilmenee jollain muulla elämänalueella. On 
yhdistys- ja talkooaktiiveja, vertaistukihen-
kilöitä, varainkerääjiä, tapahtumajärjestäjiä, 
vapaaehtoistyöntekijöitä, ideanikkareita ja 
eri alojen harrastajia.

Esimerkiksi seurakunnissa viime 
syksynä pakolaisten tulon myötä virinnyt 
vapaaehtoistoiminta on hyvä osoitus siitä, 
miten erilaiset asiat motivoivat ihmisiä. 
Vastaanottokeskusten järjestelyissä ja 
avustusten hankinnassa uurastivat myös 
monet aiemmin passiivisina näyttäytyneet 
seurakuntalaiset.

On hyvä muistaa, että kirkko ei toivo 
jäseniltään aktiivisuutta tilastojen vuoksi. 
Kirkon jäsenyys ei ole koskaan asiakkuutta, 
eikä seurakunta ole palveluntarjoaja, jonka 
valikoimiin voidaan lisätä mitä tahansa 
osallistujamääriä kasvattamaan. Seurakun-
taa ei voida myöskään jakaa palvelijoihin 
ja palveltaviin. Sen sijaan seurakunnan 
tehtävä on opettaa jäseniään palvelemaan 
toinen toisiaan ja sitä kautta kasvamaan 
hengellisesti nöyryydessä ja keskinäisessä 
rakkaudessa.

Millaisia palvelutehtäviä seurakunnassa 
sitten on? Jos tätä kysytään Porin tiistaiseu-
ran aktiiveilta, vastaus on yhden liuskan 
pituinen luettelo. Noin 400 ortodoksin 
yhteisöstä yli 10 prosenttia kuuluu tiistai-
seuraan, joka pyörittää kaikkia paikallisen 
pyhäkön toimintoja papin ja kanttorin 
tehtäviä lukuun ottamatta. Tehtäviä riittää 
tukkukaupassa asioinnista pesulaliiken-
teen hoitamiseen ja ponomarivuoroihin. 
Jokaiselle halukkaalle voidaan osoittaa kor-
vamerkitty tehtävä ja jokaiseen tehtävään 
annetaan myös ohjausta. 

Oma palvelutehtävä ei aina aukene päh-
käilemällä. Omalle osaamiselle, persoonalle 
ja mielenkiinnoille voi olla seurakunnassa 
tai kirkossa yllättävääkin käyttöä, joten 
kysymystä ”mitä juuri minä voisin tehdä” 
ei kannata pohtia vain oman pään sisällä.

Maria Hattunen
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Yksi kirkon monista palvelutehtävistä 
on lukijan tehtävä. Lukija osallistuu 
jumalanpalveluksen toimittamiseen luke-
malla resitatiivillä palveluksen luettavat 
osuudet. 

Tehtävä kuulostaa yksinkertaiselta, 
mutta siinä onnistuminen edellyttää 
käytännössä vuosien – jopa vuosikym-
menien – ahkeraa harjoittelua. Sujuvan 
sisälukutaidon lisäksi lukijalta odotetaan 
myös hyvää sävelkorvaa ja ennen kaikkea 
kirkon jumalanpalvelusjärjestyksen 
tuntemusta.

– Tässä onkin jo monia syitä sille, 
miksi kirkko on katsonut hyväksi vihkiä 
lukijoita tehtäväänsä aivan kirkon 
alkuajoista saakka, kertoo ortodoksisen 
seminaarin kanttorin sijaisena toimiva 
kirkkomusiikin opiskelija Markus 
Hänninen.

Koulupojasta saakka kirkkolaulajana 
toiminut Hänninen vihittiin veisaajaksi 
parisen vuotta sitten. Koko opiskelun ajan 
häntä ovat kiinnostaneet lukutapoihin 
liittyvät asiat. Erityisesti Hilkka Seppälän 
artikkeleissa esitelty, alkuun jopa 
mystiseltä vaikuttanut ekfoneettinen eli 
juhlava lukutapa alkoi kiinnostaa arvoi-
tuksellisuudessaan nuorta kirkkomusiikin 
opiskelijaa.

– Suomessa sekä pappien, diako-
nien että lukijoiden lukutapa on varsin 
tasainen. Sitä värittävät lähinnä lauseen 
alkupainot ja loppukadenssit. Vertasin 
mielessäni täkäläistä lukutapaa esimerkik-
si Kreikassa kuulemaani melodisempaan 
lukutapaan ja huomasin löytäneeni 
aiheen kandidaatintutkielmaan.

Nyt Hänninen valmistelee pro gradu 
-työtään samasta aiheesta. 

– Vanhat käsikirjoitukset osoittavat, 
että kirkolla on ollut 300- ja 1500-luvun 
välissä olemassa merkkijärjestelmä, joka 

on ohjannut lukijaa tekstin käsittelyssä. 
Niin kutsutut ekfoneettiset merkit 
kertoivat, minkälaisella melodialla lauseet 
tuli lukea parimia-, epistola- ja evankeliu-
miteksteissä. Nykyisin nämä ekfoneettiset 
merkit osataan vain nimetä – tulkinta on 
pääosin arvailua.

Sitäkään ei tiedetä, miksi nämä mer-
kit jäivät aikanaan pois käytöstä.

– Voi olla, että ekfoneettisilla mer-
keillä on pyritty siihen, että kirkon tekstit 
luettaisiin samalla tavalla koko kirkon 
piirissä. Näin tekstin lukijaksi ei hahmotu 
niinkään yksittäinen lukija, vaan äänessä 
on pikemminkin kirkko itse, toteaa 
Hänninen.

Ortodoksisella seminaarilla uusia 
lukijoita viime syksystä saakka tehtävään 
opastanut Hänninen  toivoisi, että 
lukemiseen ja lukijana kehittymiseen 
kiinnitettäisiin entistä enemmän 
huomiota. 

– Resitatiivin käyttö oman 
kirkkomme jumalanpalveluselämässä 
ei ole ollut aina itsestäänselvyys. 
Esimerkiksi Aamun Koitossa käytiin 
1940-1960-luvuilla aiheesta kiivastakin 
keskustelua. Jotkut pitivät resitointia 

vain venäläiseen perinteeseen kuuluvana 
tapana, toiset turhana ja kirkkoon kuu-
lumattomana koristeluna. Muun muassa 
näistä syistä oma lukuperinteemme on 
yksinkertaistunut hyvin arkiseksi ja 
vivahteettomaksi. Asiantilan ei tarvitse 
kuitenkaan olla pysyvä. Meilläkin voitai-
siin oppia lukemaan melodisemmin ja 
tarkoituksenmukaisemmin.

Tällainen kehitys edellyttää sitä, että 
yhä useammat lukijan tehtävissä toimivat 
kiinnostuvat kurkottamaan entistä sy-
vemmälle kirkon traditioon. Mahdotonta 
se ei ole – sen osoittaa esimerkiksi se into, 
jolla maamme kirkkomuusikot ja kuorot 
ovat viime vuosina perehtyneet yksiää-
niseen kirkkolauluun ja sen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin.  

– Maissa, jossa ortodoksinen perinne 
on vanhempaa, resitatiivinen lukutapa on 
huomattavasti rikkaampaa. Näillä alueilla 
lukutapaan liittyy suullisen perinteen 
välityksellä välittynyt kirkon ajaton ääni. 
Esimerkiksi evankeliumiteksteissä tekstin 
merkittävät paikat korostuvat luontevasti, 
eikä kuulijalta jää epäselväksi, milloin 
evankeliumi alkaa tai loppuu, toteaa 
Hänninen.

Lukija lukee kirkon ajattomalla 
äänellä

Juhani Sirén
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Hänninen korostaa, että melodia on 
kirkossa aina sanan palveluksessa. Kuten 
kirkkolaulu, myös resitatiivi on laulettua 
teologiaa. Oikein käytettynä melodiat 
auttavat tekstin ymmärtämisessä ja aut-
tavat kuulijaa muistamaan sen keskeisen 
sisällön. Välimeren maiden ortodoksisten 
kirkkojen käytössä oleva ekfoneettinen 
melodia kertoo kuulijalle selvästi, milloin 
on kyseessä esimerkiksi kysymyslause, 
sivulause tai tuo esille yksittäisten sanojen 
luonteen melodialla.

– Kirkkoisät kehottavat teksteissään 
laulamaan ja laulaen lukemaan ”ymmär-
ryksellä”. Tämä viittaa juuri melodian 
tehtävään sanan palvelijana. Monoto-
nista lukemista kuunnellessa tulee usein 
mieleen, että onko se ymmärryksellä 
lukemista, jos lukijalta puuttuu käsitys 
tekstin rakenteesta ja siitä, missä painol-
liset sanat ja tavut sijaitsevat. Mitä jos 
tekstin ydin jää kuulijalta huomaamatta?

Lukijan onkin aina muistettava, että 
lukeminen ei ole pelkkä henkilökohtainen 
kilvoitustehtävä, vaan tärkeä osa yhteistä 
jumalanpalvelusta. Hänen on pyrittävä 
kantamaan vastuuta myös siitä, että kuuli-
jat ymmärtävät, mitä kirkossa luetaan.

– Vaikka lukija on kirkossa esillä, hän 
on ennen kaikkea nöyrä esirukoilija, joka 
kohottaa koko kirkkokansan yhteisen 
rukouksen Jumalan puoleen. Huolellises-
ti, selkeästi ja ymmärryksellä luettujen 
rukousten myötä ei pelkästään rukoilijan 
mieli, vaan myös sydän nousee kohti 
Jumalaa ja taivasten valtakuntaa.

Nöyryyteen sisältyy sekin, että 
lukija ei saa koskaan pyrkiä tulkitsemaan 
luettavaa tekstiä. Hänen on pikemminkin 
häivytettävä itsensä tekstin tieltä ja tuo-
tava esiin kirkon ajaton ääni. Tätä korosti 

esimerkiksi arkkipiispa Paavali Aamun 
Koittoon vuonna 1959 kirjoittamassaan 
artikkelissa. Paavali siteeraa artikkelissaan 
Tito Collianderia: ”Niinkuin se vaippa, 
johon pappi pukeutuu jumalanpalve-
luksen ajaksi, ei ole hänen omansa, vaan 
Kirkon, joka on ollut ennen häntä ja 
tulee jatkumaan hänen jälkeensä, niin on 
myös hänen äänensä oltava Kirkon äänen. 
Hänen seisoessaan alttarin ääressä toi-
mittamassa Kirkon säätämiä, traditioihin 
sidottuja pyhiä toimituksia häviää hänen 
tilapäinen olemuksensa, aikaan sidottu 
ruumiinsa sisäisine ja ulkonaisine tun-
nusmerkkeineen ja katsantokantoineen, 
ja hänestä tulee vain jumalanpalveluksen 
toimittaja, ei aikaan sidottu, persoo-
naton, sama, joka seisoi alttarin edessä 
tuhatviisisataa vuotta sitten ja joka tulee 
seisomaan siinä tuhannenviidensadan 
vuoden kuluttua. Hän lausuu samoja 
sanoja samalla ikuisella Kirkon äänellä. 
Sama koskee myös lukijaa ja diakonia.”

Vihkimyksen sijaan tehtävässä on-
nistuminen ja kehittyminen edellyttääkin 
ennen kaikkea oikeaa asennetta. 

– Lukijana voivat palvella sekä miehet 
että naiset, joskin vain miehet voivat tulla 
vihityiksi tähän tehtävään. Tärkeintä on, 
että lukijalla on vilpitön halu oppia palve-
lemaan seurakuntaa kyseisessä tehtävässä. 

Lukijavihkimyksen saaneet käyttävät 
kirkossa yleensä viittaa.

 – Se on palvelutehtävälle omistau-
tumisesta kertova vaate, jonka kantajalta 
on lupa odottaa, että hän tietää mitä, 
miksi ja milloin – ja ennen kaikkea miten 
– jumalanpalveluksissa luetaan. Lukijan 
tulee tutustua kirkon pyhiin kirjoihin, 
jotta siitä olisi hyötyä myös kuulijoille. 
Ihannetapauksessa kirkon oppiin 

tutustuminen herättää ihmisessä aidon 
pyrkimyksen kohti Jumalan kaltaisuutta 
ja lähimmäisen palvelemista. Tällöin 
ihminen voi olla valmis myös seuraaviin 
pappeuden asteisiin. 

Lukijoiden opastamisesta ja uusien 
lukijoiden rekrytoinnista vastaavat 
seurakunnissa kanttorit. Ylitarjontaa ei 
liene missään.

– Osaavasta lukijasta on kanttorille 
paljon iloa, joten uskon että kaikki 
kanttorit ottavat mielihyvin vastaan uusia 
lukijoita ja kouluttavat heitä.  

Resitatiivista lukemista voi harrastaa 
ja harjoitella myös kotioloissa. Tässä 
Hännisen vinkit vasta-alkajalle:

– Tutustu teksteihin ennen palve-
lusta, jotta tekstin rakenne ja joissain 
kohdin hankalat lauserakenteet olisivat 
selvänä mielessä. Erityisesti epistola- ja 
parimiatekstit olisi hyvä kerrata ennen 
palvelusta.

– Älä koskaan kiirehdi. 
– On parempi lukea kaikki tekstit 

kirjasta kuin ulkomuistista, jottei rukous 
pääse katkeamaan.

– Muista, ettet ole esiintymässä vaan 
enemminkin yhteisen rukouksen välittäjä.

– Lue aluksi siltä korkeudelta, miltä 
tuntuu hyvältä ja josta saat resitoitua 
tasaisella äänellä mahdollisimman vapau-
tuneesti ilman turhaa jännittämistä.

– Pyri aluksi pyri lukemaan ilman 
mitään niekkuja tai melodisia kuvioita. 
Lukemiseen on helpompi lisätä variaati-
oita sitten myöhemmin, kun teksteihin ja 
liturgiseen kieleen on päässyt paremmin 
sisälle.

– Muista, että se mitä teet, on rukous-
ta Jumalan puoleen.

Maria Hattunen

Lapin seurakunnassa Rovaniemellä järjestetään kevään 
aikana yhteistä lukijaopetusta kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita toimimaan lukijan tehtävässä jumalanpal-
veluksissa ja oppimaan samalla lisää jumalanpalvelusten 
kulusta. Opetukseen ovat tervetulleita sekä aloittelijat että 
kokeneemmat.
Kevään aikana seurakunnassa toimitetaan arkipäivän 
ehtoopalveluksia, joissa lukijaopetukseen osallistuvat 

pääsevät soveltamaan taitojaan käytäntöön. Opetus alkaa 
ehtoopalveluksen edellä kello 15.30. 
Taitojen karttuessa lukijat palvelevat myös vigilioissa ja 
liturgioissa. Opetukseen osallistuvat aloittavat jumalanpal-
veluksissa lukemisen itselleen sopivaan tahtiin. 

Lukijaopetuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kant-
tori Tuuli Lukkalaan (040 809 2877 ja tuuli.lukkala@ort.fi .
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Arkipäivän ehtoopalvelus maallikon toimittamana

LUKIJA: Alkusiunaus
Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus 
Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen.

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

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista 
meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. 
Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
 aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. 
Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös 
maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä 
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, 
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä 
saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta.

Herra, armahda. (Toistaen, yhteensä 12 kertaa)
Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
 aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme, Jumalaa.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, 
meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, 
meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

LUKIJA: Alkupsalmi (psalmi 104)
Ylistä Herraa, minun sieluni! Herra, minun Jumalani, miten 
suuri ja mahtava sinä olet! Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja 
kunnia, valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan 
kuin telttakankaan ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä 
otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulten siivillä. Sinä teet tuulista 
sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi. Sinä perustit maan 
lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri 
peitti maan kokonaan, ja vedet lepäsivät vuorten yllä, mutta sinä 
käskit vesiä, ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jy-
lisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin 
kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää 
palaa peittämään maata. Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet,
vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. Ne juottavat 
kaikki maan eläimet, villiaasikin saa sammuttaa janonsa. Niiden 
äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla. 
Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja maa kantaa sinun töit-
tesi hedelmää. Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja maan kasvit 
ihmisen viljeltäviksi, että hän saisi leipänsä maasta. Sinä kasvatat 
viinin ihmisen iloksi, öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan ja 
leivän hänen ruumiinsa voimaksi. Ravituiksi tulevat myös Her-

Ehtoopalvelus on ortodoksisen kirkon jumalanpalvelusjärjestyksessä palvelus, joka aloittaa liturgisen vuorokau-
den. Siinä tiivistyy koko pelastushistoria: luomisesta edetään syntiinlankeemukseen ja lopulta odotetun Vapahtajan 
vastaanottamiseen saakka. Useimmissa seurakunnissa toimitetaan ehtoopalvelus lauantai-iltaisin joko ehtoopal-
veluksena tai osana vigiliaa.  Ehtoopalveluksen voi kuitenkin toimittaa myös arki-iltaisin, eikä sen toimittamiseen 
vaadita pappia. Maallikoiden lukemat ehtoopalvelukset ovatkin yksi tapa lisätä ja monipuolistaa seurakunnissa 
toimitettavien palvelusten kirjoa.  Tähän on kirjattu ehtoopalveluksen runko sellaisessa muodossa, jossa maallikko 
voi palveluksen toimittaa arkipäivisin paasto- ja juhlakausien ulkopuolella.  Kaavan tarkoitus on esitellä ehtoopal-
veluksen perusrakennetta, tarjota mahdollisuus lukemisen harjoitteluun kotioloissa sekä madaltaa kynnystä lukijan 
tehtävässä toimimiseen. Jumalanpalveluskäyttöön kaavasta ei tällaisenaan ole, sillä siitä puuttuvat niin kutsutut 
vaihtuvat tekstit. Arjen ehtoopalveluksen toimitustavoissa voi esiintyä myös seurakuntakohtaista vaihtelua, mitä 
palveluksen yksityiskohtiin tulee. Seurakunnissa mahdolliset maallikkopalvelukset toimitetaan aina kirkkoherran 
siunauksella. Lukijoiden ohjaamisesta vastaavat puolestaan kanttorit.

 Maallikkopalvelukset – osa kirkon liturgista elämää
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ran puut, Libanonin setrit, jotka hän istutti, joiden oksille linnut 
tekevät pesänsä, joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa. Vuorten 
rinteillä asuvat kauriit, ja tamaanit löytävät turvansa kallioista. 
Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja aurinko tietää laskemisensa 
hetken. Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, ja metsän eläimet 
hiipivät esiin. Nuoret leijonat karjuvat saalistaan, pyytävät 
ruokaansa Jumalalta. Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja 
palaavat luoliinsa levolle. Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen 
ja tekee työtään, kunnes on ilta. Lukemattomat ovat tekosi, 
Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on täynnä sinun 
luotujasi. Niin merikin, tuo suuri ja aava – miten luvuton lauma 
siinä vilisee, parvittain eläimiä, pieniä ja suuria! Siellä kulkevat 
laivat, siellä on Leviatan, merihirviö, jonka loit telmimään siellä. 
Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokaansa 
ajallaan. Sinä annat, ja jokainen saa osansa, avaat kätesi, ja kaikki 
tulevat ravituiksi. Kun käännyt pois, ne hätääntyvät, kun otat 
niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun 
lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot. 
Olkoon Herran kunnia ikuinen! Saakoon hän iloita kaikista 
teoistaan, hän, jonka katseesta maa järisee, jonka kosketuksesta 
vuoret savuavat! Herraa minä ylistän koko elämäni ajan, laulan 
Jumalalle niin kauan kuin elän. Olkoot mietteeni hänelle mie-
leen, että saan iloita Herrasta. Hävitkööt synnintekijät maasta, 
tulkoon loppu jumalattomista! Ylistä Herraa, minun sieluni!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
 aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala.
Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon Sinulle, Jumala.

LUKIJA JA KUORO: Katisma (katismarekisterin
mukaiset psalmit, kanttori neuvoo)

LUKIJA JA KUORO: Avuksihuutopsalmit
ja -stikiirat (kanttori neuvoo)
  
LUKIJA TAI KUORO: Ehtooveisu 
Oi Jeesus Kristus, Sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen 
Isän, pyhän autuaan, ihana Valkeus. Elettyämme auringon 
laskuun, nähtyämme illan koiton me veisaten ylistämme Jumalaa, 
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Jumalan Poika, Elämänantaja, 
kohtuullista on, että Sinulle kaikkina aikoina hartain äänin 
ylistystä veisataan. Sen tähden maailma Sinua ylistää.

LUKIJA JA KUORO: Prokimeni (kanttori neuvoo)

LUKIJA JATKAA:
Suo, Herra, että me tämän illan syntiä tekemättä viettäisimme. 
Siunattu olet Sinä, meidän isiemme Jumala, sekä kiitetty 
ja ylistetty on Sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen. 

Herra, ole meille laupias, kun me turvaudumme Sinuun. Kiitetty 
olet Sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Kiitetty olet Sinä, 
Valtias, tee minut Sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. Kiitetty olet 
Sinä, Pyhä, valista minua käskyilläsi. Herra, Sinun laupeutesi 
pysyy iankaikkisesti. Älä kättesi töitä hylkää. Sinulle on tuleva 
kiitos, Sinulle ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, 
Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

LUKIJA JA KUORO: Virrelmästikiirat (kanttori neuvoo)

LUKIJA: Vanhurskaan Simeonin rukous
Herra, nyt Sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin 
olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet Sinun pelastuksesi, 
jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa 
pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
 aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista 
meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. 
Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden. 

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
 aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. 
Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös 
maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä 
jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, 
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä 
saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta. 

LUKIJA TAI KUORO: Tropari(t)

LUKIJA: Palveluksen päätös ja loppusiunaus
Vahvista, Jumala, pyhää oikeata uskoa sekä oikeauskoisia kristi-
tyitä iäti ja iankaikkisesti. Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja 
kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua, puh-
das Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua totinen Jumalansynnyttäjä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt,
 aina ja iankaikkisesti. Aamen. 
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Herra, siunaa.
Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, 
meidän Jumalamme, armahda meitä.
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Pääsiäistä edeltävä Suuri paasto kestää 40 päivää. 
Kirkko asettaa tämän matkan varrelle kuusi välietappia, 
jotka tarjoavat sekä pienen hengähdystauon matkanteosta 
että pohdittavaa matkalla seuraavalle etapille. 

Suuren paaston sunnuntait tuovat eteemme joukon pyhiä ih-
misiä ja tapahtumia. Niiden tarkoituksena ei ole kuitenkaan vain 
kiinnittää huomiotamme joihinkin esimerkillisiin hahmoihin 
tai kirkon kannalta merkityksellisiin tapahtumiin. Ne tarjoavat 
meille uuden kielen, jolla jäsentää uskoamme ja elämäämme. 

Tämän uuden kielen avain- ja juurisana on osallisuus. 
Paastossa kirkko tarjoaa meille kuvia, tarinoita, säveliä ja sanoja, 
joiden tehtävä on innostaa meitä osallistumaan siitä jumalalli-
sesta todellisuudesta, joka tulee konkreettiseksi pääsiäisyönä.

Lisäksi paastosunnuntait opettavat, että Jumalaa voi 
etsiä, hänet kohdata ja hänestä osallistua tässä elämässä 
vain tämän maailman puitteissa. Siksi kristillinen kilvoitus 
ei ole ensisijaisesti pohdiskelua, vaan mitä konkreettisinta 
ponnistelua niissä olosuhteissa, joissa elämme.

On tärkeää muistaa, että paastokilvoittelussa tai kilvoittelussa 
yleensäkään ei ole koskaan kyse kilpailusta. Kirkko kehottaa 
jokaista keskittymään ainoastaan omaan kilvoitukseensa: 
muiden arviointi tai keskinäinen vertailu ei siihen kuulu.

Paastolla on silti myös hyvin voimakas kollektiivinen 
ulottuvuus, sillä kukaan ei elä tyhjiössä. Ruokapaaston ja 
paastoajan jumalanpalveluksiin osallistumisen lisäksi paasto 
kutsuu meitä kilvoittelemaan lähimmäisyydessä ja rakkaudessa. 
Kirkko kutsuukin kaikkia paaston edellä sovintosunnuntain 
ehtoopalvelukseen (7. helmikuuta) pyytämään ja saamaan 
toisiltaan anteeksi. Emmehän voi toivoa saavamme taivaal-
lista anteeksiantoa, jos haudomme mielessämme kaunaa 
lähimmäistämme vastaan. Herran rukouksessa pidämme tätä 
suorastaan itsestäänselvyytenä: ”…ja anna meille anteeksi 
velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme”.

Paastokevät kutsuu meitä kilvoittelemaan lä-
himmäisyydessä ja keskinäisessä rakkaudessa myös 
osallistumalla Filantropian paastokeräykseen tai antamalla 
muuten jotain tarpeessa oleville. Apu voi olla taloudellista 
tai materiaalista, mutta se voi olla myös sosiaalista: oman 
ajan antamista, toisten kuuntelua ja huomioimista.

Henkilökohtaisin osa paastoa on luonnollisesti katumuksen 
sakramentti. Tänä vuonna paasto alkaa varhain ja pääsiäisjuhlaa 
vietetään jo maaliskuun lopulla, joten rippi-isään kannattaa 
ottaa yhteyttä hyvissä ajoin. Luontevin aika sakramenttiin osal-
listumiselle sijoittuu paaston kolmeen ensimmäiseen viikkoon.

Ortodoksisuuden sunnuntai (14.2.) asettaa heti paaston en-
simmäisenä sunnuntaina eteemme kysymyksen aineen ja hengen 
suhteesta. Ikonoklasteista eli ikonien vastustajista saatu voitto, 

jota tänä sunnuntaina muistellaan, oli viime kädessä kiista Juma-
lan luomistyön hyvyydestä ja kristillisestä vakaumuksesta, jonka 
mukaan aine kykenee kantamaan ja välittämään Henkeä. Tätä 
taustaa vasten paasto saa kristushahmoisen kriteerin: kilvoittelu 
tähtää ihmisessä olevan jumalankuvan tarkempaan erottumiseen. 
Sen fokus ei siis ole ihmisen itsensä erinomaisuudessa tai 
kelvottomuudessa. Ortodoksisuuden sunnuntaina muistellaan 
voittoa jaottelusta, joissa aine ja henki, hyvä ja paha, oikea ja 
väärä saivat ihmisestä ja Jumalasta irralliset mittatikkunsa. 

Gregorios Palamaksen sunnuntai (21.2.) kertoo ihmisku-
vasta, joka on todellisuudessa jumalkuva. Gregorios oli teologi, 
joka kamppaili kristinuskon liiallista älyllistämistä vastaan. 
Palamaksen mukaan maailmassa kohdattava Jumala oli itse asi-
assa Jumalan luomattomia energioita, tuiketta illattoman päivän 
valosta. Kristillinen elämä oli yksinkertaisesti Jumalan yhteydessä 
elämistä – pohtiminen tai analysointi eivät tarjoa siihen oikotietä. 

Ristinkumartamisen sunnuntai (28.2.) muistuttaa paastoajaa 
siitä miksi ylipäätään paastotaan ja mikä on sen päämäärä. 
Nykyaikana ihmisen on ajoittain vaikeaa muistaa miksi me 
haluaisimme pelastua, tai paremmin, mistä me haluaisimme pe-
lastua. Ortodoksisuuden sunnuntai varmensi, että pelastuminen 
ei voi tarkoittaa pakoa maailmasta. Palamaksen sunnuntaina 
hylättiin puolestaan ajatus siitä, että Jumalasta voitaisiin päästä 

 Paastoportaat kohti ylösnousemusta
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”lopullisesti perille” tai saavuttaa pelastus puhtaasti ajattelemalla. 
Mitä jää jäljelle? Kristillinen näky lähtee siitä, että maailma 
ei ole enää ehyt, että syntiinlankemuus on tuonut maailmaan 
pahan, joka on todellista vaikka ei olekaan alkuperäistä. 
Synnillisen tilan tunnustaminen on kilvoittelun välttämätön 
ehto – ja samalla tuon synnillisen tilan yleistäminen maailman 
ainoaksi tilaksi ja hallitsevaksi elementiksi on asian vääristämistä. 
Ristinkumartamisen sunnuntai on muistutus synnin todelli-
suudesta, mutta myös lääkkeestä, rististä ja kumartamisesta.

Pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntaina (6.3.) 
etsitään tietä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Portaat 
-nimisen askeettisen kirjallisuuden klassikkoteoksen kir-
joittaja Johannes opetti, että ilman muutosta ihminen pitää 
kaikkea näkemäänsä luonnollisena. Ilman kilvoitusta on toisin 
sanoen mahdotonta nähdä syytä kilvoitteluun. Ihmisellä 
on tapana nähdä oma tilansa maailman perustilana ja oma 
perspektiivinsä oikeana – olipa se sitten miten vääristynyt 
tahansa. Tarvitaan toista, tarvitaan tulemista ”rakkauden 
haavoittamaksi”, jotta oma tila ei näyttäydy enää luonnolli-
suutena, vaan rajallisuudessaan kutsuna kohti Jumalaa. 

Tätä kehityskulkua jatkaa loogiseen päätepisteeseensä suuren 
paaston viimeinen teemasunnuntai ennen Palmusunnuntaita ja 
Suurta viikkoa. Pyhittäjä Maria Egyptiläisen sunnuntaina (13.3.). 
kuultava tarina on kääntymyskokemus ja samalla katumuskerto-
mus vailla vertaa. Marian elämäkerta on kuin yksilöhistoriallinen 
tiivistys edellisten sunnuntaiden ajatussisällöistä – eräänlainen kertauskurssi. Marian kääntymys ilotytöstä kilvoittelijaksi ja 

pyhäksi on ennen kaikkea kertomus armon ”määrättömyydestä”. 
Katumus, synnit ja anteeksianto eivät ole laskennallisessa 
suhteessa eikä niiden epäsuhtaa tule murehtia. Marian elämän-
polku on esimerkki mahdottoman mahdollisuudesta, Jumalan 
suuruudesta joka ei kaipaa ihmisen muuttamista pieneksi.

Paastosunnuntaiden teemat soivat siis vuodesta 
toiseen moniäänisinä, mutta harmoniassa. Kilvoittelun 
muotoja on yhtä monia kuin kilvoittelijoitakin. Näiden ään-
ten tarkoituksena on raottaa paaston kirkkaan murheen 
ovea paasto paastolta yhä avarammaksi.

Ari Koponen

Paastoajan jumalanpalveluksissa usein toistettu Efraim Syyrialaisen 
rukous on hyvä ottaa osaksi myös henkilökohtaista rukouselämää: 

Herra, minun elämäni Valtias! Estä minusta laiskuuden, velttouden, 
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki. (Kumarrus maahan.)

Anna minulle, Sinun palvelijallesi, sielun puhtauden, nöyryyden, 
kärsivällisyyden ja rakkauden henki. (Kumarrus maahan.)

Oi Kuningas ja Herra, anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten 
minä veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu olet Sinä iankaikkisesti. 
Aamen. (Kumarrus maahan.)

Ortodoksisten nuorten liiton kouluikäisille suunnattu paastokalenteri.
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Pääsiäistroparin sanat ovat meille 
tutut ja rakkaat, mutta olemmeko 
miettineet mitä ne sisältävät? Ensin-
näkin ne julistavat ilosanoman siitä, 
että Herramme Jeesus Kristus on koko 
ihmiskunnan puolesta sovittanut 
ristinkuolemallaan meidän syntimme. 
Hän on laskeutunut alas tuonelaan ja 
saarnannut syntien anteeksiantamusta 
tuonelassa oleville sieluille ja sen jälkeen 
hänet on herätetty kuolleista. Hän on 
esikoisena noussut ylös kuolleista.  

Biologinen totuus on, että jokaisen 
ihmisen ruumis kerran kuolee. 
Ihminen ei kuitenkaan ole vain fyysinen 
olento, vaan hänellä on myös elävä 
sielu, joka elää myös kuoleman jälkeen. 
Kirkon opetuksen mukaan sielu pysyy 
elävänä Jumalan Hengen voimasta.

Konevitsan luostarin munkki 
Mitrofanin laajasta, kuoleman jälkeistä 
elämää käsittelevästä teoksesta on 

suomennettu 1950-luvulla noin 60 
sivuinen vihkonen. Munkki Mitrofanin 
käsityksen mukaan sielu elää ruumiista 
erottuaan joko autuuden tai vaivan 
tilassa Kristuksen toiseen tulemiseen ja 
viimeiseen tuomioon asti. Tähän aikaan 
liittyy vielä mahdollisuus pelastua vaivan 
tilasta Kirkon esirukouksien kautta. 
Lopullinen sija iankaikkisuudessa mää-
räytyy viimeisellä tuomiolla. Sitä ennen 
on siis mahdollisuus vielä pelastua vaivan 
tilasta, jos sielu on omaksunut maan 
päällä eläessään Kristuksen opetuksen 
mukaiset asenteet. Jeesus Kristus on itse 
opettanut, että “tulevassa maailmassa 
he eivät enää voi kuolla, sillä he ovat en-
kelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, 
ylösnousemuksesta osallisia… Ei Hän ole 
kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle 
kaikki ovat eläviä” (Luukas 20:35-38).

Ei ole ihmistä joka eläessään ei tekisi 
syntiä. Kristus on jo sovittanut meidän 
syntimme; se on totta. Mutta kun meillä 
on vapaa tahto, niin me teemme Jumalan 
tahdon vastaisia tekoja, syntiä. Mehän 
voisimme valita myös oikean menettelyn, 
mutta pahan hengen vaikutuksesta 
ja oman valintamme mukaan me 
jokainen teemme vääriäkin valintoja. 
Nyt kuitenkin Kristuksen kuoleman 
ja ylösnousemuksen tähden meille on 
tarjolla parannuksen lähde, katumuksen 
sakramentti. Me syntiä tekevät ihmiset 
voimme saada ne anteeksi, jos todella ka-
dumme tekojamme ja yritämme parantaa 
tapamme. Sillä tottahan se on, mitä apos-
toli Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä: 
“Me tiedämme, että laki on hengellinen. 
Minä sitä vastoin olen turmeltunut 

ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes 
ymmärrä, mitä teen: en tee sitä, mitä 
tahdon, vaan sitä, mitä vihaan… Minä 
kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä 
kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle 
Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden! 
Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan 
lakia, mutta turmeltunut luontoni 
synnin lakia” (Room. 7:14-15;24-25).

Ruumiin kuolema toteutuu jokaisen 
ihmisen kohdalla eikä sitä tarvitse pelätä. 
Pelä tä pitää sielun joutumista kadotus-
tuomioon, josta Herra itse sanoo, että se 
kärsimys ei lopu koskaan. Se tuomio on 
sitä paitsi meidän oma valintamme. Sen 
välttämiseen pyhä Kirkkomme tarjoaa 
meille avun. Pitää uskoa Jumalan armoon 
ja toimia Hänen opetuksensa mukaan.

Pääsiäinen on ilon ja juhlan aikaa. 
Pääsiäisstikiiroissa me laulamme: 
“Ylösnousemisen päivä! Viettäkäämme 
kirkasta riemujuhlaa ja syleilkäämme 
toinen toistamme! Veljet, sanokaamme 
vihollisillemmekin: Antakaamme 
kaikki ylönousemisen tähden anteeksi 
ja näin laulakaam-me: Kristus nousi 
kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti 
ja haudoissa oleville elämän antoi.”

Kristuksessa rakkaat ystävät! 
Toivotan kaikille teille iloa kuolleista 
ylösnousseessa Kristuksessa sekä hyvän 
ja oikeamielisen Jumalamme armoa tänä 
suurena juhla-aikana. “Iloitkaa Herrassa 
ja riemuitkaa, te vanhurskaat! Autuas 
se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, 
jonka synnit on pyyhitty pois” (Ps. 32)

Isä Raimo Kiiskinen

Kuolemasta elämään
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.”
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Pääsiäislauantai oli varhaiskirkossa kirkkoon liitettävien kastepäivä. 
Lukuisat isien pääsiäsisajan opetuspuheet liittyvät juuri kaste-
opetukseen. Hippon piispa Augustinus ohjeisti kasteen saaneita 
300-luvulla seuraavasti:

Virittäkää Herralle uusi laulu, hänen ylistyksensä raikukoon 
pyhien kokouksissa. (vrt. Ps. 33) Meitä pyydetään laulamaan nyt 
uusi laulu, koska uusina ihmisinä olemme oppineet uudet sanat. 
Laulu on ilon asia. Tai vielä paremmin: laulu on rakkauden asia. 
Hän joka siis rakastaa uutta elämää, laulaa uusin sanoin ja nuo sanat 
puolestaan muistuttavat uudesta elämästä. Uusi ihminen, uusi laulu, 
uusi liitto – kaikki kuuluvat yhteen Jumalan valtakuntaan.

Kaikki ihmiset rakastavat jotakin, mutta kysymys onkin mitä 
tulisi rakastaa. Psalmit eivät kehota meitä rakkaudettomuteen, vaan 
valitsemaan rakkautemme kohteen. Mutta miten voisimme valita, 
jos meitä ei olisi itseämme ensin valittu? Emme voi rakastaa, jos joku 
ei ole ensin rakastanut meitä. Kuunnelkaa apostoli Johannesta: me 
rakastamme häntä, koska hän rakasti ensin meitä. Ihmisen rakkaus 
Jumalaan on löydettävissä vain sitä edeltävästä Jumalan rakkaudesta 
ihmiseen. Hän on antanut itsensä meille rakastettavaksi, ja samalla 
koko rakkauden lähteeksi. Tätä rakkautta emme luo itse; se on 

peräisin Hengestä joka on meille annettu. (Room. 5:5).
Kun meillä on nyt varmuus asiasta, rakastakaamme Jumalaa sillä 

rakkaudella jonka hän meille antanut. Ei riitä, että sanomme että 
rakkaus on peräisin Jumalalta. Kuka uskaltaisi sanoa kirjoitusten 
tapaan: Jumala on rakkaus? Vain hän, jonka tuntee Jumalan olevan 
hänessä. Jumala tarjoaa meissä itsessämme lyhyen tien Jumalan 
läheisyyteen.

Rakkaat veljet, taivaan siemenet ja oikean uskon hedelmät, 
kaikki jotka ovat syntyneet uudelleen Kristuksessa ja jonka elämä 
on ylhäältä peräisin, kuunnelkaa: virittäkää Herralle uusi laulu. 
Katsokaa minua, minä laulan; ja tekin laulatte, minä kuulen sen. 
Mutta pitäkää huolta ettei elämänne asetu ristiriitaan sanojenne 
kanssa. Laulakaa äänillänne, sydämillänne, huulillanne: laulakaa 
Herralle uusi laulu!

Nyt kysytte miten laulaisimme hänen ylistystään. Olette kuulleet 
jo sanat. Vastaus siis on: hänen ylistyksensä on hänen kirkossaan, 
pyhissään: se on itse laulajissa. Jos haluatte ylistää häntä, eläkää siis 
sitä mitä ilmaisette. Eläkää hyvin, ja teistä itsestänne tulee ylistystä.

Mukaellen kääntänyt Ari Koponen

 Laulakaa uusi laulu 

Kenian ortodoksinen kirkko valmistautuu 
pääsiäisenviettoon muun ortodoksisen maa-
ilman kanssa paastomalla. Pyrkimyksenä 
on elävöittää sekä yksityistä että yhteistä 
hengellistä elämää. Pääsiäisen ajankohta 
on sama kuin muualla (Suomea lukuun 
ottamatta) ortodoksisessa maailmassa, 
mikä ajoittain herättää kummastusta muissa 
kristityissä maissa, joissa ortodoksit ovat 
vähemmistönä. Rukoilemme että eräänä 
päivänä koko kristikunta voisi juhlia Herran 
pääsiäistä samanaikaisesti.

Koska ortodoksisen kirkon kilvoittelu- ja 
luostarielämän malli on peräisin Välimeren 
alueelta, käytänteiden soveltaminen Afrikan 
oloissa ei ole aina ongelmatonta. Esimer-
kiksi ruokapaaston suositukset kalasta ovat 
Keniassa vailla mieltä, sillä en ole koskaan 
tavannut kenialaisessa ruokapöydässä kalaa 
sen hinnan ja harvinaisuuden takia. Sama 
pätee lihansyöntiin: on ristiriitaista pyytää 
ihmisiä pidättäytymään lihansyönnistä, 
koska he ovat pidättäytyneet siitä jo koko 
elämänsä. Lihansyönti on hyvin harvinaista, 
sitä nautitaan kenties vain jouluna tai pää-
siäisenä tai odotetun vieraan saapuessa. 
Myös maito on ylellisyyttä; maito ei yleensä 
ole juotavaksi, vaan myytäväksi eteenpäin 
elannon takaamiseksi. Paasto-ohjeiden 

antaminen vieraiden mallien mukaisesti on 
hankalaa; Kenian tapauksessa usein mah-
dotonta, sillä ruokasäännökset sellaisinaan 
ovat mahdottomia siellä missä nähdään 
nälkää.

Myös pääsiäisajan rikkaan liturgisen 
perinteen käyttö jää paikoittain vähem-
mälle, sillä papisto ei saa useinkaan palkkaa. 
Vähäiset resurssit keskitetään sunnuntaipal-
velusten takaamiseksi. 

Pääsiäispalvelus toimitetaan paikasta 
riippuen joko kokoöisenä vigiliana ja litur-
giana, tai aamulla liturgiana. Tämä vaihtelu 
johtuu seurakuntien vaihtelevista turvalli-
suustilanteista: yöllä kotiin palaavia voivat 
uhata rosvojoukot ja vaarana on myös, että 
koti on ryöstetty ihmisten ollessa poissa. 
Jos alue on turvallinen, kirkkoon saavu-
taan lauantai-iltana ennen auringonlaskua, 
ja ennen pääsiäispalvelusten alkamista 
kokoonnutaan tanssimaan ja esittämään 
hengellisiä näytelmiä. 

Suomessa viime vuonna vieraillessani 
ihailin paikalliskirkkonne tiivistä yhteistyötä 
papiston ja maallikoiden välillä. Keniassa 
kirkolliset asiat hoitaa yleensä papisto 
paljoakaan keskustelematta maallikoiden 
kanssa. Edesmenneen Nikean metropoliitta 
Johanneksen ollessa Suomen arkkipiispana 

Kenian kirkko lainasi hallinnolliseen elä-
määnsä elementtejä suomalaisesta mallista, 
mutta näkisin prosessin olevan yhä kesken. 
Toivonkin, että vaalitte tätä yhteistyön 
periaatetta edelleen, sillä kyseessä ei ole 
yksin käytännöllisten kysymysten jaettu 
vastuu vaan myös itse kristityn elämään 
ja kutsumukseen liittyvä elämä Kristuksen 
ruumiin jäsenenä. 

Tämä ruumis yhdistää meidät, myös 
toisistaan kaukana olevat Kenian ja Suomen 
ortodoksit, ehtoollisessa. Kun astumme 
paaston tielle, pyydän esirukouksianne ja 
toivotan siunattua paastoaikaa ja valoisaa 
pääsiäistä, jotta yhdessä julistaisimme: 
Kristo Amefufuka! Kristo ni muriuku! 

Pastori Evangelos Thiani

Kirje Keniasta
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KAJAANIN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ti ja to klo 9-12 ja klo 13-15

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä 
(ma - pe klo 9-15)
p.  0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi 

Reijo Marjomaa, 
kirkkoherran tehtävien hoitaja 
p.  040 848 5380

Hannakaisa Mönttinen, 
kanttorin tehtävien hoitaja
p.  045 873 6889

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

KAJAANIN SEURAKUNTA

Usein meille sanotaan, että meidän pitäisi uu-
distua sisäisesti. Mitä se oikein tarkoittaa? 

Me emme voi kovinkaan suuresti muut-
taa toisten ihmisten elämää, mutta itse me 
voimme muuttua. Siihen meillä on kaikki val-
ta omissa käsissämme. Meidän on aivan turha 
arvostella muiden ihmisten elämää, sanomisia 
tai tekemisiä, kun omassa elämässä on kyllik-
si tehtävää.  Meidän on jatkuvasti hengellisesti 
valvottava ja tarkkailtava itseämme, jotta Ju-
malan pyhä tahto voisi vaikuttaa meissä ja 
meidän kauttamme. Tarvitaan vain tahtoa to-
teuttaa niitä asioita, jotka Kirkon opetuksesta 
tiedämme oikeiksi ja hyviksi. Jokainen jou-
tuu tekemään ratkaisuja, joilla on merkitystä 
niin omalle kuin lähimmäisten elämälle. Vaikka muiden ihmisten virheet havait-
semme herkemmin ja niistä olisi houkuttelevaa puhua, niin meidän pitäisi aina 
etsiä korjattavaa vain omasta elämästämme. Aivan varmasti löytyy jotakin pa-
rannettavaa ja paikattavaa. Pyhän Hengen temppeli, jossa asumme on jatkuvasti 
remontoinnin ja siivouksen tarpeessa. 

Ihminen on luotu hyväksi ja ihmisellä on vapaa tahto, mutta myös vastuu se-
kä itsestään että lähimmäisestään. Jumala ei pakota meitä rakastamaan ketään, 
ei lähimmäistämme eikä itseään, mutta meillä pitäisi olla sydämessämme luon-
tainen käsitys siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Vapaa tahto ja omatunto ovat 
merkittävällä tavalla osa sitä hyvää, jollaiseksi Jumala meidät loi. Lähimmäistäm-
me emme saa tuomita vaan aina kärsivällisesti rakastaa ja huomata samalla omat 
ajatuksemme, sanamme ja tekomme.

Kutsun kaikkia jumalanpalveluksiin hiljentymään, rauhoittumaan ja kokoa-
maan hengellisiä aarteita. Kirkkotila jo itsessään hoitaa ja rauhoittaa mieltämme. 
Kirkossa saamme olla yksin kenenkään häiritsemättä, mutta samalla yhdessä 
toisten uskovien kanssa, kuten metropoliitta Panteleimon asian ilmaisi muutama 
vuosi sitten tässä samassa lehdessä. Ortodoksinen kirkko on yhdessä kokemisen 
kirkko ja yhteisessä jumalanpalveluksessa tunnemme olevamme yhteisön jäseniä. 
Saamme sisimmässämme rukoilla rauhassa ja samalla koemme uskovan yhtei-
sön yhteisen uskon iloa. Pyhä Johannes Krysostomos opettaa tekemään paljon 
rakkauden tekoja ja viettämään aikaa rukouksessa. Rakkauden teot ja rukous 
kaunistavat sieluamme ja silloin saamme Jumalalta armoa ja hyvyyksiä.

Reijo Marjomaa, pastori
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KAJAANI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI

HELMIKUU
La 6.2. klo 17 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia
Su 7.2. klo 17 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
To 11.2. klo 17 katumuskanoni
La 13.2. klo 17 vigilia
Ke 17.2. klo 17 EPL-liturgia
Ke 24.2. klo 9 EPL-liturgia
La 27.2. klo 17 vigilia
Su 28.2. klo 10 liturgia

MAALISKUU
Ke 2.3. klo 17 EPL-liturgia
La 12.3. klo 17 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
To 17.3. klo 18 paastokonsertti
La 19.3. klo 10 liturgia
La 19.3. klo 17 vigilia
Su 20.3. klo 10 liturgia
Ke 23.3. klo 17 EPL-liturgia
To 24.3. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 25.3. klo 10 aamupalvelus
Pe 25.3. klo 13 suuri ehtoopalvelus
Pe 25.3. klo 17 aamupalvelus
La 26.3. klo 10 liturgia
La 26.3. klo 23.30 puoliyönpalvelus, 
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
Ma 28.3. klo 10 liturgia, lasten Pääsiäinen
Ti 29.3. klo 10 liturgia, koululaispalvelus

HUHTIKUU
La 16.4. klo 17 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 27.4. klo 17 ehtoopalvelus

TOUKOKUU
La 7.5. klo 17 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia
Ke 11.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 14.5. klo 17 vigilia
Su 15.5. klo 10 liturgia
Ke 18.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 22.5. klo 10 hetkipalvelus
Ke 25.5. klo 17 ehtoopalvelus

KESÄKUU
La 4.6. klo 17 vigilia
Su 5.6. klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ LASARI MUROMALAISEN 
TSASOUNA
Kirkkoahontie 650 KAJAANI

La 30.1. klo 15 yleinen muistopalvelus
To 26.5. klo 17 yleinen muistopalvelus

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄ JÄN SUOJELUK-
SEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO

HELMIKUU
Ti 2.2. klo 10 liturgia
Ti 9.2. klo 17 katumuskanoni
Ke 24.2. klo 17 EPL-liturgia

MAALISKUU
La 5.3. klo 17 vigilia
Su 6.3 klo 10 liturgia

HUHTIKUU
La 23.4. klo 17 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia

KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

TOIMINTAA KAJAANIN SEURAKUNNASSA 

TOUKOKUU
Ke 4.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 5.5. klo 10 liturgia

KESÄKUU
Ke 1.6. klo 17 ehtoopalvelus

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO

HELMIKUU
Ke 10.2. klo 17 katumuskanoni
Su 21.2. klo 10 liturgia

MAALISKUU
Ke 16.3. klo 17 EPL-liturgia

TOUKOKUU
Su 1.5. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI

HELMIKUU
Ma 8.2. klo 17 katumuskanoni
Su 14.2. klo 10 liturgia

MAALISKUU
Ke 9.3. klo 17 EPL-liturgia

TOUKOKUU 
Su 29.5. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
9.-10.4. hiippakuntapäivät Oulussa
To 26.5. Kajaanin hautausmaan 
 siivoustalkoot

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 
seurakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan 
jumalanpalvelusmusiikkia. Kuoroon kuuluu 
12 jäsentä ja lisää mahtuu. Ilmoittautumi-
set kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori 
Kaisa Mönttiselle puh. 045 873 6889

LASTENKERHOT
Lasten- ja nuorten kerhot toimivat säännöl-
lisesti Kajaanissa ja Sotkamossa. Kerhoissa 
askarrellaan, leikitään ja tehdään kaikkea 
mukavaa ohjaajien johdolla. Kajaanissa 

ohjaus voi tapahtua myös venäjän kielellä. 
Tarkempia tietoja kerhoajoista ja –paikoista 
saa paikallislehdistä, ilmoitustauluilta ja 
ohjaajilta. Kajaanissa Tarja Hukkanen puh. 
0500 773 094 ja Sotkamossa Andra Aldea-
Löppönen puh. 044 202 7401

LUKIJAKERHO
Lukijakerho jatkaa toimintaansa. Lukijaker-
hossa on tavoitteena maallikkopalvelukset 
ja niiden itsenäinen toimittaminen. Aluksi 
harjoitellaan myös paastonajan tekstejä. 
Kok oontumisajoista tiedotetaan ilmoitus-
tauluilla ja paikallislehdissä.

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla. 

KATEKUMEENIKURSSIT
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, 
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös 
kirkkoon jo liittyneille perusopetusta 
ortodoksisuudesta. Kokoontumisista ilmoi-
tetaan ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä. 
Kurssia vetää isä Reijo Marjomaa.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Tiedämme, että paasto on kieltäytymisen aikaa. Val-
mistusviikkojen aikana luovumme asteittain erilaisista 
herkullisista ruuista: lihasta, kalasta ja maitovalmisteista, 
kunnes jäljelle jäävät vain kasvikunnan tuotteet. Tällaise-
naan ajatus paastosta koetaan hyvin usein niin raskaaksi, 
ettei sitä edes aloiteta, vaatimukset ovat liian suuret, tavoite 
liian korkealla. Miksi paastoamisesta on tehty niin vaikeaa?

Paaston aikaa voisi ajatella myös toisin: se voisi olla 
kauneuden etsimisen aikaa. Kiire ja tehokkuus eivät 
korosta elämän kauneutta vaan usein hautaavat sen alleen. 
Elämän tarkoitus hämärtyy, päämäärä unohtuu, mat-
kanteosta tulee raskasta. Suuren Paaston alkaessa Kirkko 
kehottaa meitä pysähtymään ja ajattelemaan, miettimään 
ja pohtimaan, hengittämään rauhallisesti, hidastamaan as-
kellusta. Sadan kilometrin tuntivauhdissa on mahdotonta 
erottaa ohikiitävästä maisemasta yksityiskohtia. Emme näe 
puita metsältä, emme metsän eläimiä, emme näe maise-
man ainutlaatuista kauneutta emmekä omaa paikkaamme 
siinä, vaan ryntäämme ohi. Paastomatkalle lähdetäänkin 
apostolin kyydillä, kuinkas muuten! Reppuun pakataan 
vain se, mikä on tarpeellista ja minkä kulkija jaksaa itse 

kantaa, muusta voi luopua. Matkavauhtia on tarkkailtava 
ja lepohetkiä on pidettävä kulkijan kunto huomioiden, ett-
eivät voimat lopu. On siis tehtävä matkaa ajatuksen kanssa. 
Rauhallinen kulkija pystyy erottamaan luonnosta loput-
toman määrän vihreän eri sävyjä, jotka junan ikkunasta 
katsellessa sulautuisivat yhdeksi mitäänsanomattomaksi 
keskiarvovihreäksi. Voi huomata myyrän vilahtavan 
koloonsa aivan vasemman jalan alta. Voi kuulla tuulen 
kulkevan hiljaa puiden oksien lomassa kulkijan kumppani-
na. Voi nähdä pilvien tanssivan majesteettisesti taivaalla. Ja 
lopulta: voi oppia havainnoimaan omaa olemisen tapaansa 
suhteessa ympäröivään maailmaan ja kanssakulkijoihin.

Ruokapaasto toimii porttina, josta astumme 
sisään itse varsinaiseen paastoon: oman olemisemme 
tutkiskeluun Jumalan edessä. Loppujen lopuksi me 
tarvitsemme niin kovin vähän ollaksemme onnellisia. 
Tätä ”vähää” me etsimme paastoamalla: karsimme turhat 
asiat pois nähdäksemme oman elämämme Todellisen 
Kauneuden, sen jonka Jumala on meille antanut.

Kaisa Mönttinen

Kaunis paasto

Papistoa veisaamassa rovasti Antero Petsalon eläkkeelle jäämisliturgiassa 

27.12. Kiuruvedellä.

Kuva: Tuukka Rantanen

Kajaanin ortodoksinen seurakunnan valtuusto on 9.1.2016 
pitämässään kokouksessa tehnyt päätöksen, jonka myö-
tä kartoitetaan edellytyksiä seurakuntaliitokselle Nurmeksen 
ortodoksisen seurakunnan kanssa. Kajaanin ortodoksinen seura-
kunnanvaltuusto on antanut seurakunnanneuvostolle tehtäväksi 
asian selvittämisen. Kajaanin ortodoksisen seurakunnan jäsen-
määrä oli 1.1.2016 yhteensä 1663 henkilöä.

Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan valtuusto on käsitel-
lyt asiaa 21.1.2016 pitämässään kokouksessa ja nimennyt oman 
työryhmän tekemään selvitystyötä. Nurmeksen ortodoksisen seu-
rakunnan jäsenmäärä oli 1.1.2016 yhteensä 1059 henkilöä.

Koko asia on vasta alkutekijöissään. Kysymys on tässä vaihees-
sa nimenomaan kartoitustyöstä, jossa pohditaan mahdollisesta 
yhdistymisestä syntyvät hyödyt ja haitat. Asiaa tullaan käsittele-
mään luottamuselimissä syksyllä 2016 neuvostojen ja työryhmän 
lausuntojen pohjalta. 

Seurakuntaliitoksen 

edellytyksiä ryhdytään 

kartoittamaan
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 Valde Kononen syntyi 14.3.1921 Suo-
järvellä Moisseinvaaran kylässä. Valde 
avioitui Julian os. Siikanen kanssa 
juuri ennen sodan päättymistä. He saivat 
maanhankintalain perusteella maatilan 
Sotkamon Kivijoelta. Päivät olivat pitkiä ja 
korpi sai antautua sitkeän talonpojan edes-
sä. Suojärveläisen Paul Tulehmon sanoin: 
Hoz joi sellän kygryh iski, hiuondeksel jo olit 
briski. Olihai ruanda kod´hin´i, oman kon-
nun kyndämin´i.

Vaikka kotitila vaati voimia, Valde ei 
unohtanut kanssakulkijoita. Hän oli valmis 
auttamaan ja se johdattikin hänet sitten 
moniin luottamustoimiin Sotkamossa ja 
Kainuussa. Valden rakkain harrastus oli 
vaalia karjalaisuutta ja suojärveläisyyttä. 
Hän oli perustamassa Suojärven Pitäjäseu-
raa 1958 ja kymmenen vuotta myöhemmin 
hänet valittiin Pitäjäseuran puheenjohta-
jaksi ja siinä tehtävässä hän toi peräti 19 
vuotta 1968 – 1987. 

1970-luku olikin Pitäjäseuran toi-
minnassa kiireistä aikaa. Valden ajan 
näkyvimmäksi hankkeeksi muodos-

tui Bomban talon rakentaminen. Talo 
rakentamista pohjustettiin talotoimikun-
nan kokouksissa, joita pidettiin kaikkiaan 
viisitoista kertaa. Valden henkilökohtai-
set suhteet ja uupumaton työ vaikuttivat 
ratkaisevasti talon aikaan saamisessa. Val-
della oli tapana sanoa, että kaikki hyvät 
voimat tarvitaan hankkeelle. 

Suuri oli ilo, kun arkkipiispa Paa-
valin vihki Bomban talon juhlallisesti 
käyttöönsä 23.8.1978. Näin toteutui suojär-
veläisten haave monumentiksi, joka kertoo 
rajakarjalaisesta, erityisesti suojärveläises-
tä, kansanomaisesta rakennustaiteesta ja 
välittää uusille sukupolville elävän kuvan 
vanhasta rajakarjalaisesta kyläyhteisöstä.

Ansoistaan Valde kutsuttiin Suojärven 
Pitäjäseuran kunniapuheenjohtajaksi 1991 
ja Pitäjäseura maalautti kiitollisuuden 
osoituksena Valdesta muotokuvan, joka on 
sijoitettu Bomban talon sisätiloihin. Hän 
on saanut vastaanottaa niin Karjalan Liiton 
kuin Karjalan Sivistysseuran ansiomerkit. 

Toinen rakkaus ja kiintymys oli or-
todoksinen usko. Valde hoiti todella 

sieluansa ja Sotkamon kirkko oli hänel-
le rakas. Hän valmisti käsityönään kirkon 
ikonostaasin puuosat, kun vuonna 1961 
pystytetty tšasouna vihittiin kirkoksi 1986. 
Toiminta ortodoksien keskuudessa vei 
hänet myös kirkon ylimmän päättävän 
elimen, Suomen kirkolliskokouksen jäse-
neksi 1975. Edustajana hän kantoi huolta 
kirkon tulevaisuudesta. Hän toimi pitkään 
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan luot-
tamustoimissa. Valde tunnettiin erityisesti 
talousasioiden hoidosta. Kirkko onkin pal-
kinnut hänet Pyhän Karitsan Ritarikunnan 
ritarimerkillä.

Valde sai kutsun 94-vuotiaana vii-
meiseen iltahuutoon 26.9.2015 sinne, 
missä ei ole kipua eikä surua vaan on lop-
pumaton elämä. Karjalankielisin sanoin, 
todellista erästä viimeisintä Suojärvellä 
syntynyttä raivaajasukupolven edustajaa 
muistaen: Taluta Spuassa lebävykseh ui-
nonnuon ruadajan hengi.

Ollos iäti muistettu! 

Lyhennelmä Paavo Harakan muistopuhees-

ta Valde Konosen hautajaisissa 17.10.2015.

Valde Konosen muistolle

Valde Konosen valmistama Sotkamon Jumalansynnyttäjän suojeluksen 

kirkon ikonostaasi. Ikonit ikonostaasiin maalasi Petros Sasaki. 
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Bombatalon mitali numero 1 luovutettiin presidentti Urho Kekkoselle pre-

sidentinlinnassa 1.9.1978. Kuvassa Paavo Harakka, Urho Kekkonen, Valde 

Kononen, Nestori Norppa ja Erkki Tuuli. 
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Lapin ortodoksinen seurakunta 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi

lappi@ort.fi , www.ort.fi /lappi 

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä 
(ma-pe klo 9–15) p. 0206 100 203 
keskusrekisteri@ort.fi  

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p.  0400 178 744 

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi 
p.  050 3099 120 

Tuuli Lukkala, Rovaniemen kanttori 
p.  040 809 2877

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori 
p.  040 7479 628

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi 

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Mahdollisuus Kristuksen 

kohtaamiseen

Useimmilla meistä on mahdollisuus tulla kirkkoon 
ja osallistua jumalanpalvelukseen melko usein. 
Pääsemme kuulemaan Sanaa, Kristusta. Ja ennen 
kaikkea meillä on ehtoollisessa mahdollisuus osal-
listua Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Meillä on 
siis säännöllisesti mahdollisuus vastaanottaa Kris-
tus sisimpäämme. Hän ei juokse meitä karkuun 
– on meistä itsestämme kiinni haluammeko Kris-
tuksen luo.

Kirkon jäseninä meidän tulisi käydä säännöl-
lisesti jumalanpalveluksissa ja osallistua Herran 
pyhään ehtoolliseen niin usein kuin se vain suin-
kin on mahdollista. Ehtoolliseen osallistuminen 
paastoten vaatii meiltä toki sekä fyysisiä et-
tä henkisiä ponnistuksia. Toisaalta, jos meillä on 
mahdollisuus tulla osalliseksi Kristuksen ruumiis-

ta ja verestä, kuinka moni meistä voi iloisella mielellä kieltäytyä vastaanottamasta 
Jumalaa? Jokaisella meistä on varmasti myös oikeutettuja syitä olla osallistumat-
ta jumalanpalveluksiin. Se ei kuitenkaan voi olla pysyvä tila. Emme voi jatkuvasti 
keksiä itseämme miellyttäviä tekosyitä jättääksemme menemättä kirkkoon. 

Seurakuntamme alue on varsin laaja, eikä jumalanpalveluksia ole mah-
dollista toimittaa jokaisen seurakuntalaisen kodin lähellä kovin usein. Jo tämä 
asettaa rajoitteita säännölliselle jumalanpalveluselämälle. Erityisesti tällöin on 
hyvä muistaa, että jumalanpalvelusta eivät ole ainoastaan kirkossa toimitettavat 
palvelukset. Meille tarjoutuu mahdollisuus jumalanpalvelukseen myös toisten ih-
misten kautta. Kuten itse Kristus meitä evankeliumissaan opettaa, kaiken minkä 
teemme toiselle ihmiselle teemme Hänelle. Jokainen toisen ihmisen kohtaaminen 
tarjoaa meille aina mahdollisuuden Jumalan palvelemiseen!

Jaakko Vainio, kirkkoherra
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LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
(Kirkon remontin ajan palvelukset 
Petsamo-salissa)
Ounasvaarantie 16

HELMIKUU 
Ma 1.2. klo 17 vigilia, Herran
 temppeliintuominen
Ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
 temppeliintuominen
La 6.2. klo 18 vigilia
Su 7.2. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
 klo 13 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai
Ma 8.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Ti 9.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
To 11.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Pe 12.2. klo 17 paastoliturgia
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Pe 19.2. klo 17 paastoliturgia
La 20.2. klo 18 vigilia
Su 21.2. klo 10 liturgia
Ti 23.2. klo 17 ehtoopalvelus
Ke 24.2. klo 17 paastoliturgia
To 25.2. klo 17 ehtoopalvelus 

MAALISKUU
La 5.3. klo 18 vigilia
Su 6.3. klo 10 liturgia
Ke 9.3. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Pe 11.3. klo 17 paastoliturgia
La 12.3. klo 18 akatistos 
 Jumalansynnyttäjälle
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 17 paastoliturgia
La 19.3. klo 10 liturgia
 klo 17 vigilia, palmusunnuntai
Su 20.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
suuri Ma 21.3. klo 9 aamupalvelus
  klo 17 paastoliturgia
suuri Ti 22.3. klo 9 aamupalvelus 
 klo 17 paastoliturgia
suuri Ke 23.3. klo 9 aamupalvelus
  klo 17 paastoliturgia
suuri To 24.3. klo 9 aamupalvelus 
  klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia 
(Ehtoollisen asettamisen muisto)
suuri Pe 25.3. klo 9 aamupalvelus
 (12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä)
 klo 14 ehtoopalvelus

 klo 18 suuren lauantain aamupalvelus 
 (Kristuksen hautauspalvelus)
suuri La 26.3. klo 10 ehtoopalvelus ja 
 liturgia
 klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia. Kristuksen 
 ylösnousemuksen juhla, 
 pyhä pääsiäinen
Su 27.3. klo 13 ehtoopalvelus, 
 pyhä pääsiäinen
Ma 28.3. klo 10 liturgia

HUHTIKUU
Pe 1.4. klo 10 liturgia
To 7.4. klo 17 ehtoopalvelus
To 14.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Su 24.4. klo 10 liturgia
To 28.4. klo 17 ehtoopalvelus
La 30.4. klo 18 ehtoopalvelus

TOUKOKUU
Su 1.5. klo 10 liturgia
Ke 4.5. klo 9 liturgia, pääsiäisajan 
 päättäjäisjuhla
 klo 18 vigilia, Herran taivaaseen 
 astuminen
To 5.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen 
 astuminen
Su 8.5. klo 10 liturgia
To 12.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 14.5. klo 18 vigilia, Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä, helluntai
Su 15.5. klo 10 liturgia, Pyhän 
 Kolminaisuuden päivä, helluntai
To 19.5. klo 17 ehtoopalvelus
To 26.5. klo 17 ehtoopalvelus
La 28.5. klo 18 vigilia
Su 29.5. klo 10 liturgia

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

HELMIKUU 
Ma 1.2. klo 17 vigilia, Herran 
 temppeliintuominen
Ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran 
 temppeliintuominen
Su 7.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 sovintosunnuntai
Ma 8.2. klo 10 aamupalvelus 
  klo 17 ehtoopalvelus ja p. Andreas 
 Kreetalaisen suuri katumuskanoni
Ti 9.2. klo 10 aamupalvelus
Ke 10.2. klo 10 aamupalvelus

  klo 17 paastoliturgia ja p. Andreas 
 Kreetalaisen suuri katumuskanoni
To 11.2. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus ja p. Andreas 
 Kreetalaisen suuri katumuskanoni
Pe 12.2. klo 10 aamupalvelus
La 13.2. klo 18 vigilia
Su 14.2. klo 10 liturgia
Ke 17.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia 
To 18.2. klo 10 aamupalvelus
  klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 19.2. klo 10 aamupalvelus
Ke 24.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia 
To 25.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 26.2. klo 10 aamupalvelus

MAALISKUU 
Ke 2.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To 3.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 4.3. klo 10 aamupalvelus
Ke 9.3. klo 10 aamupalvelus
  klo 17 paastoliturgia 
To 10.3. klo 10 aamupalvelus, jossa p. 
 Andreas Kreetalaisen suuri 
 katumuskanoni
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 11.3. klo 10 aamupalvelus
La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia
Ke 16.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia
To 17.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 
Pe 18.3. klo 10 aamupalvelus
La 19.3. klo 18 vigilia, palmusunnuntai 
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Su 20.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai 
suuri Ma 21.3. klo 10 aamupalvelus
suuri Ti 22.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia 
suuri Ke 23.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia 
suuri To 24.3. klo 10 aamupalvelus
suuri Pe 25.3. klo 10 aamupalvelus 
 (12 evankeliumia Kristuksen 
 kärsimyksistä)
 klo 14 kuninkaalliset hetket 
 klo 17 ehtoopalvelus 
suuri La 26.3. klo 10 aamupalvelus
 (Kristuksen hautauspalvelus)
 klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
Su 27.3. klo 17 ehtoopalvelus,
 pyhä pääsiäinen
Ma 28. 3. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Ma 28.3. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttäjän 
 ilmestys
Ti 29.3. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän ilmestys 

HUHTIKUU 
Pe 1.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
Ke 6.4. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus 
To 7.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 8.4. klo 10 aamupalvelus
Ke 13.4. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 14.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 15.4. klo 10 aamupalvelus
La 16.4. klo 18 vigilia
Su 17.4. klo 10 liturgia
Ke 20.4. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 21.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 22.4. klo 10 aamupalvelus
Ke 27.4. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To 28.4. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 29.4. klo 10 aamupalvelus

TOUKOKUU
La 30.4. klo 18 vigilia
Su 1.5. klo 10 liturgia
Ke 4.5 klo 17 vigilia, Herran taivaaseen 
 astuminen
To 5.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen 
 astuminen
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe 6.5. klo aamupalvelus

Su 8.5. klo 17 vigilia, p. Nikolaoksen juhla
Ma 9.5. klo 10 liturgia, p. Nikolaoksen juhla
Su 15.5. klo 17 vigilia
Ma 16.5. klo 10 Pyhän Hengen päivän 
 liturgia

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHITTÄ-
JÄ TRIFON PETSAMOLAISEN KIRKKO
Siikajärventie 64 A

Su 7.2. klo 10 liturgia
Ti 9.2. klo 17 ehtoopalvelus ja p. Andreas 
 Kreetalaisen suuri katumuskanoni
Pe 19.2. klo 17 paastoliturgia
Su 28.2. klo 10 aamupalvelus
suuri Ma 21.3. klo 17 paastoliturgia
La 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus, 
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia. 
 Kristuksen ylösnousemuksen juhla, 
 pyhä pääsiäinen.
La 9.4. klo 18 vigilia
Su 10.4. klo 10 liturgia 
La 14.5. klo 18 vigilia, kirkon praasniekka, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Su 15.5. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia,
 kirkon praasniekka, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065

Pe 12.2. klo 17 paastoliturgia 
Pe 26.2. klo 17 paastoliturgia
La 5.3. klo 10 liturgia
Pe 18.3. klo 17 paastoliturgia
suuri To 24.3. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 liturgia (Ehtoollisen asettamisen 
 muisto)
La 2.4. klo 18 vigilia
Su 3.4. klo 10 liturgia
La 23.4.klo 18 vigilia
Su 24.4. klo 10 liturgia
Su 15.5. klo 18 vigilia
Ma 16.5. klo 10 liturgia, 
 Pyhän Hengen päivä

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie

La 7.5. klo 18 vigilia
Su 8.5. klo 10 liturgia

IVALO
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

La 13.2. klo 10 liturgia
La 12.3. klo 10 liturgia
La 2.4. klo 10 liturgia
La 7.5. klo 10 liturgia

IVALO
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7–9
La 20.2. klo 10 liturgia
La 19.3. klo 10 liturgia
La 9.4. klo 10 liturgia
La 14.5. klo 10 liturgia

KEMIJÄRVI
VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

Ke 10.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Pe 4.3. klo 17 paastoliturgia
Ti 29.3. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttä-
jän ilmestys

SODANKYLÄ 
EV.LUT. SEURAKUNTATALO, KAPPELI
(Sisäänkäynti päädystä ”Diakonia”)
Papintie 2

Pe 18.3. klo 17 paastoliturgia

ENONTEKIÖ, HETTA
HETAN KODAT

La 12.3. klo 18 vigilia
Su 13.3. klo 10 liturgia ja ristinäyttely

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja 

La 12.3. klo 10 liturgia
La 7.5. klo 10 liturgia

UTSJOKI 
paikka ilmoitetaan Inarilainen-lehdessä
La 30.4. klo 9 liturgia

INARI
paikka ilmoitetaan Inarilainen-lehdessä
Pe 18.3. klo 17 paastoliturgia
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Kuva: Anssi Mäkisalo

Trifonin ystävät -Ikonimaalausryhmä kokoontuu 

säännöllisesti työnsä äärelle Petsamo-saliin. 

Kuva:: Tuuli Lukkala

Jouluaaton ehtoopalvelus Marian kappelissa Kittilän Sirkassa. Jouluaaton 

ehtoopalveluksia  toimitettiin seurakunnan alueella myös Rovaniemellä, 

Ivalossa, Sodankylässä, Nellimössä ja Keväjärvellä. 

Pyhiinvaellusryhmä Murmanskista kokoontuneena rukouspalvelukseen 

Petsamo-saliin. 

KIRKKOLAULUPIIRI
Kaikille kiinnostuneille avoimessa 
kirkkolaulupiirissä lauletaan mm. jumalan-
palvelusten yhdessä laulettavia veisuja ja 
tutustutaan ortodoksiseen kirkkolauluun 
eri tavoin. Kirkkolaulupiiri kokoontuu 
kerran kuussa keskiviikkoisin: 24.2. klo 
15.30, 16.3. klo 15.30, 13.4. klo 17 ja 11.5. 
klo 17. Huomaa vaihtuva kellonaika!

LUKIJAOPETUS
Lukijaopetuksessa harjoitellaan lukijana 
toimimista ja tutustutaan jumalanpalve-
lusjärjestykseen. Taitoja saa myös soveltaa 
käytäntöön seurakunnan jumalanpalveluk-
sissa. Lukijaopetusta järjestetään yhdestä 
kahteen kertaan kuussa torstaisin klo 

15.30. Tapaamme 25.2., 17.3., 7.4., 28.4., 
12.5. ja 26.5. Opetuksen jälkeen toimite-
taan yleensä ehtoopalvelus klo 17.

KUORO
Lapin ortodoksisessa kirkkokuorossa 
lauletaan monipuolisesti veisuja erilaisista 
ortodoksisista kirkkolauluperinteistä. Kuo-
rossa ja jumalanpalveluksissa laulaminen 
edellyttää laulu- ja nuotinlukutaitoa sekä 
sitoutumista kuorotyöskentelyyn. Kuoro 
harjoittelee torstaisin klo 17.30–19.30.
Sekä kirkkolaulupiiri, lukijaopetus että 
kuoro kokoontuvat Petsamo-salissa, 
Ounasvaarantie 16, Rovaniemi. Kysy lisää 
kanttori Tuuli Lukkalalta, 040 809 2877, 
tuuli.lukkala@ort.fi 

TOIMINTAA ROVANIEMELLÄ – TULE MUKAAN

Rovaniemen kanttori Tuuli Lukkala. 

Marjo Laine
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Oulun ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Torikatu 74, 90120 Oulu
p.  044 511 5741
oulu@ort.fi , www.oosrk.fi 

Kirkkoherranvirasto on avoinna: 
ma-pe klo 9–12.

Virkatodistukset kirkon 
keskusrekisteristä 
(ma-pe klo 9–15)
p.  0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi 

Marko Patronen, kirkkoherra 
p.  044 511 5742

Tuukka Rantanen, 2. pappi
p.  044 511 5744

Juhani Matsi, kanttori
p.  044 511 5743

Helena Matsi, 2. kanttori 
p.  044 511 5748

Kari Vasko, katedraalin isännöitsijä
p.  044 511 5745

Papiston ja kanttoreiden vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Vuosilomat: 
Kirkkoherra Marko Patronen 
11.-17.4.2016

2. pappi Tuukka Rantanen 
7.-14.3.2016

Kanttori Juhani Matsi 
7.-14.3.2016

2. kanttori Helena Matsi 
2.-11.3.2016

Seurakunta ja talous

Talouden tosiasioiden tunnustaminen on tärkeää myös seurakuntaelämässä. 
Maamme ortodoksiset seurakunnat rahoittavat toimintansa kirkollisverovaroin. 
Nykyaikana kaikki kulut kasvavat, mutta tulot eivät lisäänny. Seurakunta on kuin 
Suomen kansa pienoiskoossa. Eläkeläisten määrä kasvaa, työikäisten määrä vähe-

nee. Tällä on vaikutusta seurakunnan talouteen tavalla, 
joka täytyy ottaa huomioon seurakunnan toiminnassa.

Seurakunnan vastuunkantajat ovat jatkuvasti valin-
nan edessä: käytämmekö rajallisia varojamme kirkon 
toimintaan vai rakennuksiin. Seurakuntamme linja on, 
että keskeiset toimintomme – jumalanpalvelukset, pyhät 
toimitukset, kasvatus ja diakonia – ovat ensi sijalla. 

Lähitulevaisuudessa joudumme päättämään, luo-
vummeko osasta kiinteistöistämme vai vähennämmekö 
toimintojamme samalla mahdollisesti vähentäen työnte-
kijöidemme määrää. Ensiksi mainittu on ainoa järkevä 
vaihtoehto kirkon elämän jatkuvuuden ja kehityksen 
turvaamiseksi. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon kallistu-
minen olisi lyhytnäköistä – käytännössä se tarkoittaisi 
kirkon elämän ajamista alas. Sillä olisi kauaskantoiset 

kielteiset seuraukset. 
Rakkaan kotipyhäkön sulkeminen aiheuttaa luonnollisesti surua ja luopu-

misen tuskaa. On ikävää, että tällaisten tosiasioiden eteen joudutaan. Suuriin 
investointeihin ei ole varaa. Kipeiden päätösten kanssa ei tule viivytellä. Nyt asiat 
ovat vielä hyvin hallittavissa. 

Onneksi ortodoksisella kirkolla on paljon ystäviä evankelisluterilaisen kirkon 
piirissä. Monilla paikkakunnilla luterilaiset seurakunnat antavat tilojaan käyt-
töömme. Olemme tästä hyvin kiitollisia. Jumala auttajiamme siunatkoon. 

Edellä kuvatusta huolimatta Oulun seurakunnan elämä on kaiken aikaa ke-
hittynyt suotuisasti. Olemme panostaneet erityisesti lapsiin ja nuoriin, kirkkoon 
liittyjiin ja ortodoksitaustaisiin maahanmuuttajiin. Tällä pyrimme takaamaan or-
todoksisen kirkon elämän jatkuvuuden myös meidän aikamme jälkeen. Samalla 
myös varttuneemmasta seurakuntaväestä, joka edelleen on kirkkomme peruspi-
lari, on kyetty pitämään huolta kohtuullisen hyvin. 

On ilmeistä, että tulevina vuosina seurakuntamme elämää keskitetään ai-
kaisempaa enemmän maantieteellisen sijaintinsa ja väestökeskittymien kannalta 
keskeisiin pyhäköihin. Määrän sijasta panostamme laatuun. Ihmisten muutta-
minen kasvukeskuksiin on otettava huomioon. Silti kaikista seurakuntalaisista, 
asuivatpa he missä tahansa, pyritään pitämään huolta. 

Marko Patronen

kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  
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OULU 

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

ke 27.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 28.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.1. klo 18 parastasis, yleinen 
 vainajien muisto
su 31.1. klo 10 liturgia, Yle radio 1, 
 monikulttuurisuustapahtuma
ma 1.2. klo 18 vigilia
ti 2.2. klo 10 liturgia, Herran temppeliin 
 tuominen
ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 4.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 6.2. klo 18 vigilia
su 7.2. klo 10 liturgia
su 7.2. klo 18 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ti 9.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 10.2. klo 18 suuri katumuskanoni
to 11.2. klo 18 suuri katumuskanoni
pe 12.2. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la 13.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 yleinen katumuksen sakramentti
su 14.2. klo 18 liturgia
ke 17.2. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to 18.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 20.2. klo 18 vigilia
su 21.2. klo 10 liturgia
ke 24.2. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia, 
 Amerikan metropoliitta Tihon
to 25.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 27.2. klo 18 vigilia
su 28.2. klo 10 liturgia
ke 2.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
  lahjojen liturgia
to 3.3. klo 18 ehtoopalvelus
la 5.3. klo 18 vigilia
su 6.3. klo 10 liturgia
la 12.3. klo 18 vigilia
su 13.3. klo 10 liturgia
ke 16.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia 
to 17.3. klo 18 ehtoopalvelus
la 19.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai, mirhalla voitelun sakramentti
 katekumeeneille
la 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
 siunaaminen

su 20.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai, 
 Herran ratsastaminen Jerusalemiin
ke 23.3. klo 9 aamupalvelus
ke 23.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
to24.4. klo 9 aamupalvelus
to 24.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 liturgia, ehtoollisen asettamisen 
 muisto
pe 25.3. klo 9 aamupalvelus, 
 12 kärsimysevankeliumia
pe 25.3. klo 13 suuri ehtoopalvelus
pe 25.3. klo 18 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto
la 26.3. klo 9 suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia
la 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la 26.3. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su 27.3. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
su 27.3. klo 16 suuri ehtoopalvelus
ma 28.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 lasten pääsiäinen
ke 30.3. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset
la 2.4. klo 18 vigilia
su 3.4. klo 10 liturgia
ke 6.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 7.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.4. klo 18 vigilia
su 10.4. klo 10 liturgia
ke 13.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 14.4. klo 18 ehtoopalvelus
ke 20.4. klo 10 liturgia, pääsiäisajan 
 keskijuhla
ke 20.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 23.4. klo 18 vigilia
su 24.4.klo 10 liturgia
ke 27.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 28.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.4. klo 18 vigilia
su 1.5. klo 10 liturgia
ke 4.5. klo 18 vigilia
to 5.5. klo 10 liturgia, helatorstai, 
 Herran taivaaseen astuminen
la 7.5. klo 18 vigilia
su 8.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ke 11.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 12.5. klo 18 ehtoopalvelus
pe 13.5. klo 18 panihida, sielujen lauantai, 
 Oulujoen hautausmaan ortod. osasto
la 14.5. klo 18 vigilia
su 15.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 helluntai, katedraalin praasniekka
ma 16.5. klo 10 liturgia, Pyhän Hengen 
 päivä
ke 18.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 19.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 21.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

su 22.5. klo 10 liturgia
to 26.5. klo 13 rukoushetki

MUHOS

KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
Koortilantie 30
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
su 21.2. klo 10 liturgia
ma 21.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la 16.4. klo 10 liturgia
ke 4.5. klo 10 liturgia, pääsiäisajan päätös
la 14.5. klo 12 hautausmaapraasniekka 
 Muhoksen ortod. ja ev.lut. osastoilla

HAUKIPUDAS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TOIMITUSKAPPELI 
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054

la 6.2. klo 10 liturgia
la 5.3. klo 10 liturgia
ti 22.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
ke 20.4. klo 10 liturgia, pääsiäisajan 
 keskijuhla
la 28.5. klo 10 liturgia

KEMI

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

la 30.1. klo 10 liturgia, yleinen vainajien 
 muisto
ke 3.2. klo 18 ehtoopalvelus
su  7.2. klo 14 sovintosunnuntain suuri 
 ehtoopalvelus
ti 9.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 13.2. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 yleinen katumuksen sakramentti
su 14.2. klo 10 liturgia
ma 15.2. klo 18 ehtoopalvelus
ti 16.2. klo 18 akatistos
ke 17.2. klo 9 ennen pyhitettyjen lahjojen 
 liturgia
ke 16.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
la 19.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 virpovitsojen siunaaminen
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su 20.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai, 
 Herran ratsastaminen Jerusalemiin
pe 25.3. klo 9 aamupalvelus, 
 12 kärsimysevankeliumia
pe 25.3. klo 13 suuri ehtoopalvelus
la 26.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la 26.3. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su 27.3. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
pe 1.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, 
 koululaiset
su 3.4. klo 9 liturgia, Saarenottan 
 leirikeskus
ke 6.4. klo18 ehtoopalvelus
ke 20.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 8.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä

TORNIO

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

su 7.2. klo 10 liturgia
to 11.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 2.3. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjojen 
 liturgia
la 5.3. klo 10 liturgia
to 24.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja 
 liturgia, ehtoollisen asettamisen 
 muisto
la 26.3. klo 15 suuren lauantain 
 ehtoopalvelus ja liturgia

la 30.4. klo 10 liturgia
la 14.5. klo 10 liturgia

VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN SUOJELUK-
SEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

ti 2.2. klo 10 liturgia, 
 Herran temppeliintuominen
ma 8.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 20.2. klo 10 liturgia
ma 21.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la 23.4. klo 10 liturgia
to 5.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 motoristikirkko, helatorstai, Herran 
 taivaaseen astuminen

RAAHE

JUMALANSYNNYTTÄJÄN TEMPPELIIN-
KÄYMISEN RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316

ke 10.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 27.2. klo 10 liturgia
ti 22.3. klo 18 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia

la 16.4. klo 10 liturgia
la 21.5. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

la 20.2. klo 10 liturgia
pe 25.3. klo 16 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

Su 6.3. klo 11 liturgia
la 23.4. klo 11 liturgia

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249

la 7.5. klo 10 liturgia

Kirkkoon liittäminen mirhavoitelun kautta teofanian liturgiassa 6.1. 

Oulussa. 
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Tiernapojat Kemin seurakuntasalilla. 
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

OULUN SEURAKUNNAN VARTTUNEEN 
VÄEN VIRKISTYSLEIRI KEMISSÄ 
MA–KE 15.-17.2.2016
Paikka: Saarenottan kurssi- ja leirikeskus 
Kemi (Sotisaarentie 130)
Tapahtuma on tarkoitettu 65 vuotta 
täyttäneille ja liikkumiskykyisille Oulun 
ortodoksisen seurakunnan jäsenille. Vir-
kistystapahtuman hinta on 50 € / hlö ja se 
sisältää matkat (Oulusta ja Haukiputaalta, 
pysähdys Kemin ort. kirkolla), majoittumi-
sen leirikeskuksessa, täyden ylöspidon sekä 
ohjelman. Maksu kerätään paikan päällä. 
Tapahtuman teemana on rukous.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 8.2.2016 
mennessä Oulun ortodoksinen seurakunta, 
p. 044 5115 741 tai oulu@ort.fi   
Tervetuloa mukaan!

VIRPOVITSATALKOOT OULUSSA
LA 19.3.
Virpovitsatalkoot Lasaruksen lauantaina 
19.3. klo 10 alkavan liturgian ja yhteisen 
keittolounaan jälkeen klo 12-14. Talkoissa 
valmistetaan virpovitsoja palmusun-
nuntaita varten. Virpovitsat siunataan 
talkoiden lopuksi noin klo 14. Virpovitsat 
voidaan myös tuoda siunattavaksi illan 
vigiliaan klo 18. Seurakunta järjestää 
koristelumateriaalin. 
Lisätietoja www.oosrk.fi  ja Oulun ortodok-
sinen seurakunta, p. 044-5115 741. 

VIRPOVITSATALKOOT KEMISSÄ 
LA 19.3.
Virpovitsatalkoot Kemissä Lasaruksen 
lauantaina 19.3. klo 15 alkaen. Seurakunta 
järjestää koristelumateriaalin. Virpovitsat 
siunataan suuressa ehtoopalveluksessa 
klo 18. 
Lisätietoja www.oosrk.fi  ja kanttori
Helena Matsi, p. 044 5115 748.

LASTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA 
MA 28.3. 
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto
ja yhteinen lounas.

KOULULAISTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA 
KE 30.3. JA KEMISSÄ PE 1.4.
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja 
yhteinen lounas.
Tiedustelut: Oulun ortodoksinen seurakun-
ta, p. 044-5115 741 / kanttori Helena Matsi, 
p. 044 5115 748 

LASTENLEIRI KEMISSÄ 1.–3.4.
Merilapin alueen 7–15-vuotiaille lapsille 
järjestetään perinteinen viikonloppuleiri, 
ohjelmassa mm. leikkejä, liturgia, syömistä, 
saunomista ja ulkoilua.

Leiri alkaa perjantaina 1.4. klo 16 Saarenot-
tan leirikeskuksessa (Sotisaarentie 130), ja 
päättyy sunnuntaina 3.4. klo 14. Ilmoittau-
tumiset kanttori Helena Matsille helena.
matsi@ort.fi  / 044 5115 748 viimeistään 
21.3. mennessä. Leirimaksu 15 euroa.

LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA 
KESÄKUUSSA 2016 
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (7–13v.) 
6.–10.6. (ma-pe) seurakuntakeskuksessa 
(Torikatu 74). Päivän aikana leikitään, pela-
taan ja tehdään muuta mukavaa yhdessä 
sekä osallistutaan lyhyisiin rukoushetkiin 
ja opetustuokioihin. Leiripäivien aikana 
osallistujille tarjotaan ateria ja välipala. 
Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 25 
euroa. Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 
oulu@ort.fi  / 044 5115 741.

KRISTINOPPILEIRI KESÄLLÄ 2016
Oulun ortodoksinen seurakunta 
järjestää vuonna 2001 syntyneille nuorille 
kristinoppileirin 17.–23.7. Koortilan leiri-
keskuksessa Muhoksella (Koortilantie 30, 
91500, Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 17.7. ja päättyy 
lauantaina 23.7. Päätösliturgia toimitetaan 
Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 
(Torikatu 74) sunnuntaina 24.7. klo 10.
Kriparin ohjelmaan kuuluu ortodoksisuu-
teen tutustumista, jumalanpalveluksia, kes-
kustelua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä 
mukavaa yhdessäoloa. Osallistumismaksu 
on seurakunnan jäsenille 100 euroa/hlö. 
Maksu sisältää täysihoidon (ruokailut ja 
majoitus).
Ilmoittautuminen leirille (nimi, synty-
mäaika, yhteystiedot) viimeistään 30.3. 
mennessä sähköpostitse tai puhelimitse: 
oulu@ort.fi  / 044 5115 741.
Tarkempi infotilaisuus kriparista 
järjestetään nuorille ja heidän huoltajilleen 
keväällä 2016. Infotilaisuuteen lähetetään 
erillinen kutsu ilmoittautuneille.
Haluatko ohjaajaksi leireille? 

OULUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
HAKEE KEVÄÄN JA KESÄN LEIREILLE 
OHJAAJIA. 
Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja 
mielellään kristinoppileirin käynyt. Ohjaajia 
haetaan seuraaville leireille:
- Lastenleiri Kemissä 1.–3.4.2016
- Lasten päiväleiri 6.–10.6.2016 Oulun 
srk-keskuksessa
- Kristinoppileiri 17.–23.7.2016 Muhoksella 
Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinoh-
jaajakoulutus tai koulutukseen tulee 
osallistua kevään 2016 aikana. Tietoja 

koulutuksesta saa ONL:n sivuilta: www.onl.
fi  sekä seurakunnasta. Seurakunta maksaa 
ensimmäistä kertaa kurssille osallistuvien 
osallistumismaksun. Ohjaajat valitaan ensi-
sijaisesti Oulun ortodoksisen seurakunnan 
alueen hakijoista. Lisätietoja: oulu@ort.fi  / 
044 5115 741. 
Vapaamuotoiset hakemukset 30.3.2016 
mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi  tai 
osoitteeseen: Oulun ortodoksinen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen 
merkintä ”ohjaaja”. 

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin 
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74) klo 10-10.45. Ohjelmassa on ohjattua 
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. 
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja 
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdessä 
vanhempien kanssa.
Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, 
sähköposti: annepatronen0@gmail.com

LAPSIKUORO
Seurakunnan lapsikuoro kokoontuu 14.1. 
alkaen torstaisin klo 17.00–18.00 (Torikatu 
74). Kuorossa lauletaan helppoja kirkko-
lauluja ja lastenlauluja. Kanttori Helenan ja 
Teudor-karhun yhteinen puhelinnumero 
on 044-5115748 ja sähköposti 
helena.matsi@ort.fi 

MERI-LAPIN LAS TENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakun-
tasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin klo 
16-18.00  seuraavina päivinä 3.2., 17.2., 
16.3., 4.4., 20.4., 25.5.

PERHEKERHO OULUSSA
Perhekerho kokoontuu 14.1. alkaen 
torstaisin klo 9.30–11.30 Oulun seurakun-
takeskuksessa (Torikatu 74 ). Kerho on 
tarkoitettu lapsille, heidän vanhemmille, 
isovanhemmille, kummeille ja ystäville. 
Ohjelmassa on aina yhteinen rukous, 
pientä tarjoilua, leikkiä ja keskustelua.
Tervetuloa!

KATEDRAALIKUORO
Katedraalikuoro harjoittelee torstaisin klo 
17.00–19.00 seurakuntasalilla (Torikatu 74, 
Oulu)
Vuoden 2016 alussa harjoitellaan paasto- ja 
pääsiäisveisuja, ja kuorolaisille on tarjolla 
myös laulutunteja ja stemmaharjoituksia. 
Tällä hetkellä kuorossa on 14 laulajaa ja 
lisää otetaan kaikkiin ääniin – koelauluja 
järjestetään jokaiselle kiinnostuneelle!
Ota rohkeasti yhteyttä: kanttori Juhani 
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Tervetuloa Oulun ortodoksisen 
seurakunnan nuorteniltoihin!

 Tervetuloa Oulun ortodoksisen seurakunnan nuorteniltoihin!
Nuortenillat pidetään kerhohuoneella yleensä kuukauden 1. per-
jantaina klo 17–21, joskus myöhempäänkin. Tervetuloa rentoon 
seuraan ja kiireettömään iltaan pelien, leffojen, keilaamisen, 
ym. yhdessä tekemisen merkeissä. Iltoihin sisältyy lyhyt ru-
koushetki, ja aina on tarjolla myös herkullista purtavaa. Välillä 
teemme herkkuja itsekin.

Kevätkauden perjantai-illat ovat 5.2., 4.3., 8.4. ja 6.5.

Lisäinfoa isä Tuukalta, tuukka.rantanen@ort.fi, 044 5115 744

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

KATEDRAALIKUORON KUOROLEIRI
Katedraalikuoro pitää lauantaina 13.2. klo 
10.00-15.00 seurakuntasalilla kuoroleirin. 
Aiheena paasto ja pääsiäinen. Lisätietoja: 
kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743.

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 12.00–13.30 Oulun seurakuntasalissa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Kirk-
kolaulupiirissä lauletaan yksiäänisesti 
kirkkoveisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien 
lauluja ja kansanlauluja.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi.

MAISTAKAA JA KATSOKAA, KUINKA 
HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävä ja 
kertaava esitelmä- ja keskusteluseminaari. 
Tarkoitettu kaikille ortodokseille, jotka 
haluavat harjoittaa aivojumppaa pyhien 
asioiden äärellä.
Lisätietoja seurakunnan verkkosivuilta. 
Vastuuhenkilö Johannes Mäntymäki, puh. 
040 410 2882. 
Tiistai klo 18.00–20.30, Oulun ortodok-
sinen seurakuntakeskus (Torikatu 74), 
seurakuntasali. 
Kevät 2016
2.2. Risti – voiton ja kirkkauden merkki 
1.3. Jumalan johdatus ortodoksisen 
käsityksen mukaan
15.3. Kirkon perhekäsitys
12.4. Ikonit, hartauselämän virvoitus
 26.4. Hengellinen ohjaus kirkon traditiossa
 17.5. Liturginen elämä – ilon ja riemun 
lähde

OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Käymme läpi Ilmestyskirjaa. Vastuuhenkilö 
Johannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882. 
Tiistai klo 18.00–20.30, Oulun ortodoksinen 
seurakuntakeskus, (Torikatu 74), kerhohuo-
ne: 19.1., 16.2., 23.2., 22.3., 29.3., 5.4., 10.5. 

KIRJALLISUUSPIIRI 
kokoontuu keväällä 2016 keskiviikkoisin 
klo 18.00 ehtoopalveluksen jälkeen kerho-
huoneella (Torikatu 74, Oulu) seuraavasti:
- ke 20.1. Metropoliitta Panteleimon: ”Koh-
talokas Leningradin matka”. Iltaa varten 
voi lukea myös aiemmat Koskijärvi-sarjan 
dekkarit ”Murha kirkonkylässä” (2011) sekä 
”Murha näyttämöllä” (2013).
- ke 6.4. Pyhä Paisios Athosvuorelainen: 
”Kristityn kilvoitus – Hyveet ja paheet”
- ke 11.5. Finlandia -palkinnon vuonna 
2015 voittanut teos
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustelemaan 
illan kirjasta. Piirin vetäjänä on isä Tuukka 
Rantanen.

KEMPELEEN TIISTAISEURA 
Kevätkauden 2016 kokoontumiset: www.
oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala p. 040 5181 
071, helja.rahikkala@gmail.com

MARTINNIEMEN TIISTAISEURA 
Kevätkauden 2016 kokoontumiset: 
www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen 
p. 040 725 5535 

MERI-LAPIN TIISTAISEURA 
aloittaa kevätkauden Kemin kirkolla keski-
viikkona 20.1. Tervetuloa uudet ja entiset 
jäsenet suunnittelemaan tiistaiseuratoi-

mintaa! Tammikuun lopulla osallistumme 
Kemin lumilinnan ekumeenisen kappelin 
vihkiäisiin. Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, 
puh.050-3556580. kerttu.junnonen@gmail.
com

OULUN TIISTAISEURA 
kokoontuu tiistaisin klo 17 seurakuntasa-
lilla (Torikatu 74, Oulu) seuraavasti: 12.1., 
26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 5.4., 19.4., 3.5. sekä 
24.5.  Lisätietoja, pj. Ahti Pyörnilä, ahti.
pyornila@saunalahti.fi , p. 050 3826 669

RAAHEN TIISTAISEURA 
kokoontuu Raahen rukoushuoneella 
(Brahenkatu 2), katso tarkemmat kokoon-
tumisajat www.oosrk.fi  Lisätietoja pj. Lea 
Kuusirati p. 0400 205 942.

KATEKUMEENIKURSSI
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille tai kirkkoon 
liittymistä harkitseville kokoontuu 
ehtoopalveluksen jälkeen joka toinen 
torstai kello 18.00 Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalissa Oulussa. Mukaan voi 
liittyä myös kurssin alkamisen jälkeen, tai 
halutessaan voi osallistua vain tiettyihin 
iltoihin. Lisätiedot: isä Tuukka Rantanen, p. 
044 5115 744. tuukka.rantanen@ort.fi 
Kevät 2016
to 7.1. Ortodoksinen kirkkovuosi
to 21.1. Sakramentit eli kirkon pyhät 
toimitukset
to 4.2. Paasto ja rukous
to 18.2. Katumus ja mielenmuutos
to 3.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys
la 19.3. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon 
liittyville Lasaruksen lauantain liturgiassa
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Loska-tapahtumaan osallistuneita. 
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Kemin kirkkoon saatiin tammikuussa lahjoituksena uusi kaunis kasteastia, 

jota päästiin heti käyttämään.  Lämmin kiitos lahjoittajalle! 
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Vihannin tsasouna jouluvalaistuksessa. Joulupukki vieraili niin Kemin, Varejoen kuin Oulunkin (kuvassa) 

puurojuhlassa. 

Kirkkokansaa papiston kanssa praasniekkaliturgian jälkeen Varejoella 

joulukuussa.

Ortodoksinen kamarikuoro konsertoi Juhani Matsin johdolla Oulussa, Ke-

missä ja Rovaniemellä27.-29.11.
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Lastenkuoron maskotti Teudor-karhu säestysvuorossa. 

Miisa Parrila valittiin ONLn vuoden 2015 ohjaajaksi. Myös Vilma Tuppi sai 

tunnustuksen työstään nuorten parissa. 
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Praasniekkaväkeä Raahessa 21.11. Filantropian koulutuspäivää.
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VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Koulukatu 45
65100 VAASA
www.ortvaasa.fi 
vaasa@ort.fi
Facebook: Vaasan ortodoksinen 
seurakunta

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
keskiviikkoisin klo 11–14.

Virkatodistukset kirkon keskus-
rekisteristä (ma-pe klo 9–15), 
p.  0206 100 203
keskusrekisteri@ort.fi

Ville Kiiveri, kirkkoherra 
020 6100 499 / 040 962 0063
ville.kiiveri@ort.fi

Laura Aho, kanttori 
020 6100 497 / 040 5698 304
laura.aho@ort.fi

Henkilökunnan vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin.

Kirkkoherran tervehdys

Paaston tielle, iloiten!

Vaasan seurakunta viettää tänä vuonna seura-
kunnan 150-vuotisjuhlaa. Pyhän Nikolaoksen 
kirkko valmistui 1860-luvulla ja vihitiin käyt-
töönsä v. 1866. 150 vuotta on pitkä aika. Lienee 
mahdotonta sanoa kuinka moni on hiljenty-
nyt vanhan kirkkomme ikonien eteen, saanut 
kasteessa pelastavan armon, tullut osallisek-
si Herramme pyhästä ehtoollisesta, osallistunut 
katumukselle ja siunattu iankaikkiselle matkalle 
tässä Jumalan pyhässä huoneessa. 

Vaikka me seurakuntamme historia on pit-
kä, on katseemme tiukasti tulevaisuudessa. 
Juhlavuonna seurakunnamme järjestetään mo-
nia tapahtumia joiden yhteinen teema ”Tule ja 
katso” nousee evankeliumin tapahtumasta, jos-
sa apostolit Filippus ja Natael kohtaavat toisensa. 
Filippos kertoo tavanneensa Nasaretin Jeesuksen. Natanael epäilee voiko Nasa-
retista tulla mitään hyvää. Filippos ei ala selittelemään ja perustelemaan vaan 
kehottaa Natanaelia tulemaan itse ja katsomaan (Joh. 1:45-46).

Tämä kutsu on annettu meille kaikille, jotka olemme kiinnostuneet Kristuk-
sesta. Juhlavuoden teemaksi se nousi sen vuoksi, että seurakunta haluaa toivottaa 
kaikki seurakuntamme alueella asuvat tutustumaan ortodoksiseen uskoomme 
täällä Pohjanmaalla. Juhlavuoden ohjelma löytyy seurakuntamme nettisivuilta 
osoitteesta www.vaasaort.fi /juhlavuosi. 

Suuren paaston valoisa aika on koittanut. Se on meille kaikille myös kutsu 
Herramme suureen ylösnousemuksen juhlaan. Tähän juhlaan on syytä valmis-
tautua huolella ja siksi meille on säädetty 40 päivän paaston aika. Katumuksen 
sakramentille osallistuminen on olennainen osa paaston tielle siirtymistä joten 
ota yhteyttä, niin sovitaan aika. Toivotan jokaiselle seurakuntamme jäsenelle vir-
kistävää ja uudistavaa paastokilvoitusta! 

Ville Kiiveri

kirkkoherra

VAASAN SEURAKUNTA  
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ke 27.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 28.4. klo 18 ehtoopalvelus
pe 29.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 30.4. klo 18 vigilia 
su 1.5. klo 10 liturgia, radiointi
ma 2.5. klo 18 ehtoopalvelus
ti 3.5. klo 18 ehtoopalvelus
ke 4.5. klo 18 vigilia, Herran taivaaseen 
 astuminen
to 5.5. klo 18 ei ehtoopalvelusta 
pe 6.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 7.5. klo 18 vigilia
su 8.5. klo 10 liturgia. Äitienpäivä

LAPUA
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä Ritva Pajula p. 050 5690 488

ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
pe 26.2. klo 18 EPL ja ortodoksiapiiri
su 13.3. klo 10 liturgia, Maria Egyptiläisen 
 sunnuntai. Virpovitsojen siunaus
ti 29.3. klo 9 liturgia, koululaisjumalan-
 palvelus, Marian ilmestyksen juhla
pe 15.4. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksiapiiri

KOKKOLA
Katariinankatu 3, Kokkola
isännöitsijä Pirkko Kivistö p. 040 668 2994

ti 9.2. klo 18 katumuskanoni
su 21.2. klo 10 hetkipalvelus
pe 4.3. klo 18 EPL
pe 18.3. klo 18 EPL. Virpovitsojen siunaus
su 17.4. klo 10 hetkipalvelus
la 30.4. klo 10 liturgia

PIETARSAARI
Narsinkatu 2, Pietarsaari 
isännöitsijä Leif Sandvik p. 050 593 9148

ke 17.2. klo 18 EPL
su 6.3. klo 10 liturgia, Johannes 
 Siinailaisen sunnuntai 
su 3.4. klo 10 liturgia, Tuomaan sunnuntai
to 5.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen 
 astuminen

SEINÄJOKI
HYLLYKALLION SEURAKUNTAKOTI
Opintie 1, Hyllykallio
pe 19.2. klo 18 EPL 

KAUHAJOKI
KAUHAJOEN EV-LUT SEURAKUNNAN 
VIRASTOTALON KOKOUSHUONE
Kyntäjäntie 1
pe 11.3. klo 18 EPL

VAASA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
isännöitsijä Jari Vikman p. 0500 933 743

la 6.2. klo 18 vigilia 
su 7.2. klo 10 liturgia, laskiaisrieha
su 7.2. klo 18 Sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
ma 8.2. klo 18 katumuskanoni
ti 9.2. klo 18 katumuskanoni 
ke 10.2. klo 18 katumuskanoni
to 11.2. klo 18 katumuskanoni
pe 12.2. klo 18 EPL (= Ennenpyhitettyjen 
 lahjain liturgia)
la 13.2. klo 18 vigilia, Oulun 
 metropoliitta Elia
su 14.2. klo 10 piispallinen liturgia ja
 ristisaatto ikonein, Oulun metropoliitta 
 Elia. Ortodoksisuuden sunnuntai.
ma 15.2. klo 18 ehtoopalvelus 
ti 16.2. klo 18 ehtoopalvelus 
ke 17.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 18.2. klo 18 ehtoopalvelus
pe 19.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 20.2. klo 18 vigilia 
su 21.2. klo 10 liturgia, Gregorios 
 Palamaksen sunnuntai 
ma 22.2. klo 18 ehtoopalvelus
ti 23.2. klo 18 ehtoopalvelus
ke 24.2. klo 18 EPL 
to 25.2. klo 18 ehtoopalvelus
pe 26.2. klo 18 ehtoopalvelus 
la 27.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 28.2. klo 9 aamupalvelus ja liturgia. 
 Ristin kumartamisen sunnuntai. 
ma 29.2. klo 18 ehtoopalvelus 
ti 1.3. klo 18 ehtoopalvelus 
ke 2.3. klo 18 EPL 
to 3.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe 4.3. klo 18 ehtoopalvelus 
la 5.3. klo 18 vigilia
su 6.3. klo 10 hetkipalvelus
ma 7.3. klo 18 ehtoopalvelus
ti 8.3. klo 18 ehtoopalvelus
ke 9.3. klo 18 EPL 
to 10.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe 11.3. klo 18 ehtoopalvelus 
la 12.3. klo 11 akatistos Jumalan-
 synnyttäjälle. Akatistoksen lauantai
la 12.3. klo 18 vigilia 
su 13.3. klo 10 hetkipalvelus
ma 14.3. klo 18 ehtoopalvelus
ti 15.3. klo 18 ehtoopalvelus
ke 16.3. klo 18 EPL 
to 17.3. klo 18 ehtoopalvelus
pe 18.3. klo 18 ehtoopalvelus 

la 19.3. klo 10 liturgia, Lasaruksen 
 lauantai
la 19.3. klo 18 vigilia, virpovitsojen 
 siunaus
su 20.3. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
Suuri viikko
ma 21.3. ei palvelusta 
ti 22.3. ei palvelusta 
ke 23.3. klo 9 Suuren keskiviikon 
 aamupalvelus
ke 23.3. klo 18 Yleinen sairaanvoitelu
to 24.3. klo 9 Suuren torstain 
 aamupalvelus
to 24.3. klo 18 Suuren torstain ehtoo-
 palvelus ja liturgia (Ehtoollisen 
 asettaminen)
pe 25.3. klo 9 Suuren perjantain aamu-
 palvelus (12 kärsimysevankeliumia)
pe 25.3. klo 14 Suuren perjantain ehtoo-
 palvelus (Herramme ristiltäotto)
pe 25.3. klo 18 Suuren lauantain aamu-
 palvelus ja ristisaatto (hautauksen 
 muisto)
la 26.3. klo 9 Suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia
la 26.3. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, 
 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
su 27.3. klo 16 pääsiäisen ehtoopalvelus
ma 28.3. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen
ti 29.3. - pe 1.4 ei ehtoopalvelusta  
la 2.4. klo 18 vigilia 
su 3.4. klo 10 hetkipalvelus
ma 4.4. klo 18 ehtoopalvelus
ti 5.4. klo 18 ehtoopalvelus
ke 6.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 7.4. klo 18 ehtoopalvelus 
pe 8.4. klo 18 ehtoopalvelus 
la 9.4. klo 18 vigilia 
su 10.4. klo 10 liturgia 
ma 11.4. klo 18 ehtoopalvelus
ti 12.4. klo 18 ehtoopalvelus
ke 13.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 14.4. klo 18 ehtoopalvelus 
pe 15.4. klo 18 ehtoopalvelus 
la 16.4. klo 18 vigilia, Oulun 
 metropoliitta Elia
su 17.4. klo 10 piispallinen liturgia, 
 Oulun metropoliitta Elia. 
ma 18.4. klo 18 ehtoopalvelus
ti 19.4. klo 18 ehtoopalvelus
ke 20.4. klo 9 koululaisjumalanpalvelus, 
 Pääsiäisajan keskijuhla
to 21.4. klo 18 ehtoopalvelus
pe 22.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 23.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 24.4. klo 10 aamupalvelus ja liturgia
ma 25.4. klo 18 ehtoopalvelus
ti 26.4. klo 18 ehtoopalvelus

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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LASKIAISRIEHA VAASASSA
Tervetuloa Laskiaisriehaan sunnuntaina 
7.2.2016. Laskiaisrieha alkaa liturgian 
ja kirkkokahvien jälkeen n. klo 12.30. 
Mäenlasku tapahtuu vanhempien 
ohjauksessa Vaasan kalasatamassa, jos on 
lunta. Jos lunta ei ole, leikimme läheisessä 
leikkipuistossa.

KATUMUKSEN SAKRAMENTILLE!
Suuri paasto alkaa ja silloin on hyvä aika 
osallistua katumuksen sakramentille. Ota 
yhteyttä isä Villeen ja sovi aika synnintun-
nustukselle, p. 040 962 0063. 

OHJAAJAHAKU KESÄN LEIREILLE 
Vaasan ortodoksinen seurakunta hakee 
ohjaajia kevään ja kesän 2016 perheleirille 
ja kristinoppileirille. Ohjaajahaku päättyy 
15.2.2016. Lähetä vapaamuotoinen 
hakemus joko sähköisesti os. laura.aho@
ort.fi  tai kirjeitse Vaasan ortodoksinen 
seurakunta, Koulukatu 45, 65100 Vaasa. 
Hakijan täytyy olla vähintään 15 vuotta. 
Hakemuksessa täytyy tulla ilmi, kuka olet, 
mahdollinen työkokemus, harrastuneisuus 
sekä selvitys siitä miksi juuri sinut pitäisi 
valita ohjaajaksi. Määräajan jälkeen tulleita 
hakemuksia ei käsitellä. Lisätietoja antaa 
kanttori Laura Aho: puh. 0206 100 497 
tai laura.aho@ort.fi . Kriparin ajankohta 
on 10.-18.6.2016 ja Perheleirin ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin.

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKON 
SIIVOUSTALKOOT 
Pyhän Nikolaoksen kirkko siivotaan 
sunnuntaina 13.3. talkoovoimin. Näin val-
mistaudumme yhdessä ottamaan vastaan 
Kristuksen ylösnousemuksen suuren ilon. 
Siivoustalkoot alkavat hetkipalveluksella 
klo 10. Kahvitarjoilu. Lisätietoja Laura Aho, 
p. 020 6100 497

KOKKOLAN RUKOUSHUONEEN 
SIIVOUSTALKOOT 
Kokkolan rukoushuone siivotaan lauantai-
na 5.3. talkoovoimin. Siivoustalkoot alkavat 
klo 10. Kahvitarjoilu. Lisätietoja Pirkko 
Kivistö, p. 040 668 2994

LAPUAN RUKOUSHUONEEN 
SIIVOUSTALKOOT 
Kokkolan rukoushuoneella pidetään sii-
voustalkoot viikolla 11. Tarkempi ajankohta 
seurakunnan nettisivuilla. Lisätietoja Ritva 
Pajula, p. 050 5690 488

VIRPOVITSATALKOOT LAPUALLA 
Tule tekemään yhdessä virpovitsoja! 
Talkoot pidetään Lapuan rukoushuoneella 
(os. Koulukatu 7) ke 9.3.2016 klo 17 alkaen. 
Omat vitsat ja kukantekotarpeet mukaan. 
Virpovitsat siunataan liturgiassa su 13.3. 
Lisätietoja Ritva Pajula, p. 050 5690 488

VIRPOVITSATALKOOT KOKKOLASSA
Tule tekemään yhdessä virpovitsoja. 
Talkoot pidetään Kokkolan rukoushuo-
neella (Os. Katariinankatu 3) ke 16.3.2016 
klo 17 alkaen. Seurakunta tuo vitsat ja 
kukantekotarpeet. Virpovitsat siunataan 
paastoliturgiassa pe 18.3. Lisätietoja Pirkko 
Kivistö, p. 040 668 2994

VIRPOVITSATALKOOT VAASASSA
Tule tekemään yhdessä virpovitsoja. 
Talkoot pidetään 19.3. klo 15-17 seura-
kuntasalilla os. Koulukatu 45. Seurakunta 
tuo vitsat ja kukantekotarpeet. Virpovitsat 
siunataan klo 18 alkavassa Palmusunnun-
tain vigiliassa. Lisätietoja Laura Aho, p. 020 
6100 497

KESÄTÖIHIN SEURAKUNTAAN?
Haemme ensi kesäksi kesätyöntekijää 
Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkolle. 
Tehtäviin kuuluu kirkon esittely ja kevyet 
puutarhatyöt. Lähetä vapaamuotoinen 
hakemus 16.5.2016 mennessä jossa 
voit kertoa itsestäsi, harrastuksista ja 
mahdollisesti aiemmista kesätöistäsi. 
Hakemukset sähköpostitse vaasa@ort.fi  vai 
postitse Vaasan ortodoksinen seurakunta, 
Koulukatu 45, 65100 Vaasa. Lisätietoja Ville 
Kiiveri p. 040 962 0063. 

ORTODOKSIAPIIRI LAPUALLA 
Lapualla aloitetaan tänä syksynä ortodok-
siapiiri jota vetää isä Ville. Piiri kokoontuu 
seuraavan kerran Lapuan rukoushuoneessa 
perjantaina 26.2 klo 17. Ortodoksiapiirin 
aluksi toimitetaan ehtoopalvelus ja sen jäl-
keen käsitellään ortodoksista uskoa tämän 
päivän maailmassa. Tähän opintopiiriin 
ovat kaikki tervetulleita! Lisätietoja isä Ville 
p. 040 962 0063

VAPAAEHTOISTOIMINTAA 
KOKKOLASSA
su 21.2. klo 10 hetkipalvelus, kirkkokahvit 
ja aikuisten opintopiiri 
la 5.3. klo 10 siivoustalkoot
ke 16.3. klo 18 virpomavitsatalkoot 
Su 17.4. klo 10 hetkipalvelus, kirkkokahvit 

ja aikuisten opintopiiri 
Muut jumalanpalvelukset Kokkolassa löy-
tyvät seurakunnan jumalanpalveluslistasta. 
Lisätietoja tsasounan isännöitsijältä Pirkko 
Kivistöltä puh. 040 668 2994

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ VAASASSA
Haluatko tulla kantamaan oman kortesi 
seurakunnan kekoon? Olemme pyrkineet 
pitämään kirkkokahvit joka sunnuntai joko 
hetkipalveluksen tai liturgian jälkeen. Jos 
haluat tehdä kirkkokahvit, ota yhteyttä 
seurakuntasalin keittiövastaavaan Jari 
Wikmaniin puh. 0500 9333 743. Suurella 
viikolla pyhän Nikolaoksen kirkossa on mo-
nia jumalanpalveluksia. Jos haluat auttaa 
seurakuntaa, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
siivoojaksi, joka siistii kirkon jumalanpalve-
luksen jälkeen. Voit ilmoittautua siistimään 
vain yhden palveluksen jälkeen tai niin mo-
nen kuin itse katsot parhaaksi. Ilmoittautua 
voi kanttori-Lauralle 0206 100 497.

LASTEN PÄÄSIÄISJUHLA 
Tulkaa juhlistamaan koko perheen voimin 
Kristuksen riemua täynnä olevaa ylösnou-
semusjuhlaa. Juhla alkaa 28.3.2016 klo 10 
Ylösnousemus-liturgialla ja ristisaatolla. 
Liturgian jälkeen syömme maittavan juhla-
lounaan. Kaikki, isot ja pienet, nuoret sekä 
vanhat, tulkaa riemulla mukaan. Lisätietoja 
Laura Aho, p. 020 6100 497

KEVÄTMYYJÄISET VAASASSA
Olemme jälleen toteuttamassa kevätmyy-
jäisiä seurakuntasalilla 17.4. Jos sinulla 
on kyky luoda maittavia kakkuja, kutoa 
kauniita sukkia tai tehdä karjalanpiira-
koita niin ottaisimme niitä mielellämme 
myyntiin. Toki voit keksiä myös jotain ihan 
uutta itsesi tekemää myytävää. Muista 
leipomuksiin laittaa tuoteseloste. Tuotteita 
otetaan vastaan aina lauantaihin 16.4. 
asti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 
kanttori-Lauraan.

TERVEHDYSKÄYNNILLE
Seurakunnan pappi tulee mielellään 
tervehdyskäynnille sairaalaan, vanhain-
koteihin, hoitolaitoksiin ja koteihin. 
Voimme toimittaa kiitosrukoushetken, 
kodinpyhityksen, osallistua ehtoolliselle, 
toimittaa sairaanvoitelun tai keskustella 
uskonelämään liittyvistä asioista. Ota 
yhteyttä isä Villeen, p. 040 962 0063 tai 
ville.kiiveri@ort.fi . 
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SEURAKUNNAN JA PYHÄN 
NIKOLAOKSEN KIRKON 150-VUOTIS-
JUHLAOHJELMAA KEVÄÄLLÄ 2016

28.2. USKONNONOPETUKSEN TILA TÄMÄN 
PÄIVÄN SUOMESSA 
luennoitsijana kasvatusasiain koordinaat-
tori Sirpa Okulov. Ohjelma: klo 10 liturgia 
pyhän Nikolaoksen kirkossa, klo 11.30 
kirkkokahvit, klo 12 Sirpa Okulovin luento 
seurakuntasalilla, os. Koulukatu 45, Vaasa. 
Nykypäivän uskonnonopetus on kokenut 
suuria kummallisuuksia ympäri Suomea. 
Mikä on uskonnonopetuksen tila tällä 
hetkellä? Mikä on lapsen ja nuoren oikeus 
omaan uskonnonopetukseen? Minkä-
lainen tulevaisuus kirkkomme lapsilla ja 
nuorilla on uskonnonopetuksen suhteen? 

Maahanmuuttajatapahtuma marraskuussa 2015.

Nikolaosjuhla seurakuntasalilla. 

Siunauskirjojen luovutus Pirjo Leinolle ja Keijo Olmarille.
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12.3. RAAMATTU – KIRKON KIRJA 
luennoitsijana TM Simo Haavisto. 
Ohjelma: klo 11 akatistos pyhän Nikolaok-
sen kirkossa, klo 12 kahvitarjoilu, klo 12.30 
luento seurakuntasalilla os. Koulukatu 45, 
Vaasa. Tule kuuntelemaan syväluotaavaa 
luentoa Kirkon tärkeimmästä kirjasta 
Raamatusta. Kuulijoita johdattelee 
Raamatun tuntemukseen Thessalonikin 
yliopistosta raamatuntutkimus pääaineena 
valmistunut TM Simo Haavisto. 

23.-24.4. KÄSPAIKKA-KURSSI 
Tule tekemään oma käspaikka! Kurssinve-
täjänä Reija Haavisto ja materiaalimaksu 
10€. Seurakunta hankkii materiaalit ja 
kurssi toteutetaan seurakuntasalilla, os. 
Koulukatu 45. Ilmoittautumiset 15.4.16 
mennessä Reija Haavistolle puh. 0400 
777 618. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 
kurssilaisille. 

7.5. KIRKKO AUKI – TAPAHTUMA
Tule tutustumaan pyhän Nikolaoksen 
kirkkoon. Paikalla esittelemässä kirkkoa 
isä Ville, puhumassa teologiaa TM Simo 
Haavisto sekä kirkkomusiikki näytteitä 
antaa kanttori Laura kuoroineen. Kirkko on 
auki la 7.5. klo 11-14. Tervetuloa.

Lämmin kiitos

metropoliitta Elialle myöntämästänne 
siunauskirjasta!

Pirjo Leino ja Keijo Olmari
Vaasan ortodoksinen seurakunta
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Tervetuloa pikalomalle kreikkaan

Zeppelin :
zeppelin@crecian.fi

Kauppakeskus Zeppelin
044 700 4002

www.crecian .fi

Oulu:
crecian@crecian.fi

kirkkokatu 55
08 3111 555

Rio Bravo Zeppelin
044 7004 002

zeppelin@riobravo.fi

Rio Bravo Oulu
044 7004 004

oulu@riobravo.fi

www.riobravo.fi

Ravintola Rio Bravo
Kauppakeskus Zeppelin

Tervetuloa hauskaan ja rentoon 
meksikolaiseen tunnelmaan!

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
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Sovinnon rakentaminen on yhteisöjen rakentamista. 
Keräyksellä tuetaan Filantropian työtä 
Afrikassa ja konfl iktialueilla.
Filantropian keräystili: 
IBAN FI53 5480 0520 0233 08  viite 12519
www.fi lantropia.fi 

Suuren paaston keräys 8.2.–27.3.2016
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Kristityn elämästä
voi tehdä käsien työtä, eivätkä sieraimet 
pysty siihen mihin korvat. Eivätkä 
kaikki ole apostoleja eikä profeetteja eikä 
lääkäreitä – eikä kaikilla on parantamisen, 
kielilläpuhumisen eikä tulkinnan lahjaa. 

On tavallista, että ne joiden oma tie 
ei ole vielä selkiytynyt, kuulevat toisten 
ylistystä ja innostuneesti syöksyvät matki-
maan heitä. Tässä ihmisen heikkous saat 
toimimaan turhan takia. Sillä on mahdo-
tonta, että yksi ihminen olisi erinomainen 
kaikessa mitä olen luetellut. Ja jos joku 
itsepäisesti pyrkii kaiken hallintaan, hän 
ei tule lopulta onnistumaan perinpohjin 
missään, ja viime kädessä häviää enem-
män vaihtaessaan alati tavoittelemiaan 
hyveitä. Ihmiset lähestyvät Jumalaa 
monin eri tavoin, ja niinpä jokaisen tulisi 
edetä valitsemallaan tiellä, koskaan siltä 
poikkeamatta, jotta hän voisi tulla täy-
delliseksi, olipa hän sitten mitä tahansa.

Johannes Kassianus (360-435), Keskusteluja 

(Conferences) 14, 4-6.

Kristillinen elämä on mahdollista eri 
tavoin, ja se voidaan jakaa eri tehtäviin 
ja taipumuksiin. Jotkut antavat koko 
elämänsä yksinäiseen kilvoitteluun, 
tavoitellen sydämen puhtautta, kuten 
muinaiset profeetat Elia ja Elisa tai 
oman aikamme Antonios Suuri ja 
muut, jotka pyrkivät kohti Jumalaa 
yksinäisyyden hiljaisuudessa.

Toiset taas valitsevat yhteisen kilvoit-
teluelämän luostarissa, ja pitävät yhteyttä 
muuhun maailmaan. Nämä ihmiset 
muistuttavat hyveiltään paljolti apostoleja.

Toiset puolestaan antautuvat toisten 
palvelukseen vastaanottamalla ihmisiä 
ja palvelemalla heitä kotonaan, aivan 
kuin patriarkka Aabraham ja Lot tekivät 
itse Jumalalle mieliksi. Oman aikamme 
esimerkki olkoon siunattu Makarios, 
hyvätapainen ja kärsivällinen mies, 
joka piti majataloa Aleksandriassa ja 
jonka kilvoittelu ei ollut vähemmän 
arvokasta kuin erämaahan vetäytyjien.

Jotkut valitsevat sorrettujen ja vaivat-
tujen puolustamisen, toiset taas opettavat 
tai antavat almuja köyhille, ja kukoistavat 
näin korkea-arvoistenkin ihmisten seu-
rassa rakkautensa ja hyvyytensä ansiosta.

Niinpä on hyödyllistä ja hyvää, että 
jokainen, joka on valinnut tiensä armon 
mukaisesti, saisi ja pystyisi tavoittelemaan 
täydellisyyttä juuri omalla tavallaan. 
Vaikka hän arvostaisikin ja ihailisi toisten 
hyveitä, hänen ei tulisi poiketa omistaan, 
sillä tiedetäänhän apostoli Paavalilta, että 
kirkkoruumis on yksi, mutta sen jäsenet 
luvultaan monet. Jokaisella jäsenellä on 
omat armolahjansa uskon mukaan, yhdet 
profetoivat, toiset opettavat, palvelevat ja 
opettavat. Armo saa hänet joka opettaa 
opettamaan oikeaa oppia ja kehottamaan 
kuuliaisesti; hänet joka antaa, antamaan 
välittömästi; hänet joka hallitsee, 
hallitsemaan huolellisesti; hänet joka 
osoittaa armoa, osoittamaan sitä ilolla. 

Sillä yksikään jäsen ei voi vaatia 
toisen tehtäviä itselleen, sillä silmät eivät 

 TEOLOGIAA OPISKELEMAAN?

Oletko etsimässä ensimmäistä opiskelupaikkaa tai kiinnostaisiko alanvaihto? Hae Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan ortodoksista 
teologiaa! Kevään yhteishaun hakuaika alkaa 16.3. ja päättyy 6.4. kello 15. Erillishaun hakuaika alkaa 13.4. ja päättyy 24.4. kello 15.

Valittavissa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: Kirkon ja kulttuurin linja, opetusala tai kirkkomusiikki. Kaikki yhteishaun kautta hakevat 
osallistuvat suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta valintakokeeseen (Carelia-rakennuksen sali C1 Joensuussa 30.5 kello 10.45-15.00). 
Pääsykokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. 

Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe. Valintakoekirjana on Pentti Laasosen teos Novgorodin imu: miksi ortodoksit 
muuttivat Käkisalmen läänistä Venäjälle 1600-luvulla? (SKS 2005, 171s.). Muu materiaali – josta osa saattaa olla englanninkielistä – 
jaetaan koetilanteessa.

Kirkkomusiikin opiskelijat osallistuvat lisäksi aineisto- ja kirjallisuuskoetta seuraavana päivänä musiikkikokeeseen. Opetusalan suuntau-
tumisvaihtoehtoon hakevista 13 hakijaa kutsutaan aineisto- ja kirjallisuuskokeen tulosten perusteella haastattelusta ja ryhmätilanteesta 
muodostuvaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 10. kesäkuuta.

Haku osoitteessa www.opintopolku.fi . Itä-Suomen yliopiston yhteishaun ja erillishaun hakuoppaat löytyvät osoitteesta hae.uef.fi .
Lisätietoa teologian opiskelusta: www.teologiaaopiskelemaan.fi 
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