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Kuluneen vuoden ensimmäisinä kuukausina on lehdistössä käyty keskustelua 
kirkon ja valtion suhteesta. Toisen kansankirkkomme arkkipiispa Kari Mä-
kisen puheet kirkon roolista yhteiskunnassa ovat olleet mielestäni tervetullut 
avaus keskusteluun.

Kirkon rooli ei ole toimia poliittisen elämän ja vallankäytön välineenä. Emme julista 
markkinatalouden ilosanomaa, emmekä toimi Arkadianmäen etäpisteenä. Sen sijaan kir-
kon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana on toimia totuuden äänitorvena. Kirkko tukee 
ihmisiä, jotka jäävät talouskasvun ja säästöjen jalkoihin tai ovat muiden hyljeksimiä vail-
la minkäänlaista tukiverkostoa. Kovat arvot ja leikkaukset, kuten vammaisiin ja sairaisiin 
kohdistuvat säästöt, kehitysavun, lapsiperheiden tuen ja koulutustukien leikkaaminen 
kohdistuvat juuri kaikkien heikompiin. 

Kirkon tehtävänä ei ole silittää valtiovaltaa myötäkarvaan, vaan pikemminkin omalla 
arvovallallaan kyseenalaistaa huonoja päätöksiä, joita valtiovalta on tehnyt. Samalla kir-
kon tulee omalla toiminnallaan edistää oikeudenmukaisuutta.

Itsestään selvänä asiana kuuluu kirkon tehtäviin myös antaa tukea ja turvaa niille, 
jotka ovat kuolemanvaarassa. Kun kirkko tarjoaa pakolaisille turvapaikkaa, kyse ei ole 
lainvastaisesta toiminnasta. Jos kirkko päättää tarjota turvapaikan, päätös tehdään avoi-
muuden ja hyvän viranomaisyhteistyön hengessä. Suomessakin turvapaikan hakijoissa 
on kristittyjä, jotka kotimaahan palautettuina joutuisivat välittömään kuolemanvaaraan. 
Kirkon tehtävä on suojella ja puolustaa näitä ihmisiä. On mahdoton ajatus kieltäytyä avun 
tarjoamisesta jos ihmistä odottaa kotimaahan palatessa kidutus ja mahdollinen kuolema. 

Olen aiemmin kirjoittanut, että ajankohtainen pakolaiskriisi johdattaa kyseenalais-
tamaan kristillisten kirkkojen toimintaa. Näin on todellakin tapahtunut. Vaikuttaa siltä, 
että olemme jämähtäneet vanhoihin totuttuihin toimintatapoihin. Kiitos pakolaiskriisin, 
joudumme ja saamme pohtia olemustamme ja identiteettiämme: mikä kirkko oikeastaan 
on ja mikä on sen tärkein tehtävä.

Kesä Oulun hiippakunnassa
Olemme  kesän kynnyksellä mutta seurakunnat eivät kuitenkaan jää kesätauolle vaan 
työ jatkuu koko kesän. Kesät ovat perinteisesti praasniekkojen aikaa. Tässä tulee muu-
tama henkilökohtainen kirkollinen kesätärppi hippakunnastamme. Kannattaa laittaa 
harkintaan! 

Pyhän Triifonin praasniekka 27–28. elokuuta Sevettijärvellä ja Neidenissä Norjan 
puolella.   Hiippakunnan eksoottisin ja ainoa kahden maan alueelle sijoittuva praasniek-
kajuhla.  Praasniekkaohjelmaan kuuluu myös vierailu aiemmin tänä vuonna tunnetuksi 
tulleella Sevetin koululla, jossa kylän lapset esittävät mukavaa ohjelmaa ja loppuhuipen-
nuksena järjestetään aina kauan ja hartaasti odotetut arpajaiset. Lupaan, että sydän jää 
Sevettiin ja sen asukkaiden luo. 

Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkon praasniekat 5-6. elokuuta. Kajaanin 
kirkko on helmi kirkkojemme joukossa. Jos et ole sitä vielä nähnyt, niin nyt on oiva tilai-
suus. Samalla voi vierailla vaikka Paltaniemen kulttuurikylässä 8 km päässä kaupungista 
ja käydä Eino Leino -talolla tai vaikkapa uimassa Oulunjärven upeilla hiekkarannoilla. 

Tornion p. Pietarin ja Paavalin kirkon liturgia 29. kesäkuuta. Myös tämä kirkko 
kuuluu kirkollisiin helmiin. Kaunis vanha sotilaskirkko aivan Ruotsin rajalla. Samalla voi 
tutustua mielenkiitoiseen rajakaupunkiin ja piipahtaa vaikka naapurissa kaff ella. 

Vaasan seurakunnan 150-vuotiasjuhlia vietetään 17.–18.9., joten suosittelen tapah-
tuman varaamista kalenteriin jo nyt. Paikalle odotetaan kaikkia Oulun hiippakunnassa 
työskennelleitä piispoja, kuten myös Vaasan seurakunnan viimeisimpiä kirkkoherroja.  

Sommaren är snart här igen och olika kyrkliga fester äger rum runt vårt stift . Väl-
kommen att gå  till exempel i  Heliga Trifons fotspår i Sevettijärvi 27-28. 8. Festligheterna 
tar plats både i Finland och i  Norge. Om du inte ännu har sett kyrkan i Kajana så tycker 
att du skall göra det. Kristi förklaringens kyrka är nämligen en av de vackraste kyrkor-
na i vårt land och tempelfesten fi ras där 5-6. 8. Om du far till Sverige via Torneå den här 
sommaren så passa på att stanna i Petrus och Paulus kyrka exakt vid gränsen  till Sverige. 
Tempelfestens liturgi förrattas den 29. juni på två språk. I september fi ras 150-åriga Vasa 
helige Nikolaos kyrka. Alla före detta biskopar och 3-4  sista kyrkoherden väntas att del-
ta i festligheterna då. 

 Hyvää ja aurinkoista kesää! 

Oulun metropoliitta Elia 

metropoliitta.elia@ort.fi  

Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu

Metropoliitta Elia on lomalla 4.7.-31.7. ja 8.8.-14.8.

Kirkko ja yhteiskunta

Kuva: Pentti Potkonen
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Ortodoksisten paikalliskirkkojen johtajat 
ilmoittivat 27. tammikuuta panortodoksisen 
Suuren ja Pyhän Synodin kokoontumisesta 
Kreetalla 16.–27. kesäkuuta 2016.

Suuri ja Pyhä Synodi kesäkuussa on 
historiallinen kokous. Se ei kuitenkaan ole 
ensimmäinen yleisortodoksinen kirkollis-
kokous sitten vuoden 787. Tuon Nikean 
seitsemännen ekumeenisen synodin jälkeen 
panortodoksisia kokouksia on pidetty Eku-
meenisen patriarkan johdolla kymmeniä.

84 vuotta Nikean toisen konsiilin jäl-
keen vuonna 861 pidettiin Konstantinopolin 
kirkolliskokous, jossa patriarkka Fotioksen 
johdolla vahvistettiin ortodoksinen opetus 
enintään kolmesta avioliitosta.

Seuraavassa Konstantinopolin kokouk-
sessa (879–880) patriarkka ja paavi hyväk-
syivät yhteisesti Nikean kokouksen (787) 
päätösten yleismaailmallisen sitovuuden, 
hylkäsivät Filioque-lisäyksen uskontunnus-
tukseen ja määrittivät Konstantinopolin ja 
Rooman kirkkojen kanoniset alueet.

Näistä päätöksistä johtuen Konstan-
tinopolin kokousta (879–880) pidetään 
ortodoksisessa kirkossa monin paikoin 
”kahdeksantena ekumeenisena 
synodina”.

Synodit kirkkojen eron 1054 
jälkeen

Suuret synodit jatkuivat Konstan-
tinopolin ja Rooman kirkkojen 
välirikon (1054) jälkeenkin.

Vuosina 1111–1134 patri-
arkka Johannes IX:n kutsusta 
Konstantinopolin, Aleksandrian 
ja Antiokian patriarkat kokoon-
tuivat käsittelemään harhaoppiin 
langenneen Nikean metropoliitan 
Eustratoksen asemaa. Vuon-
na 1166 Konstant inopolin 
suuressa synodissa Antiokian ja 
Jerusalemin patriarkat vahvistivat 
Ekumeenisen patriarkan Luukak-
sen johdolla uskonsa apostolisen 
ajan ortodoksisen kolminaisuus-
opin periaatteisiin.

Tessalonikan arkkipiispan Gregorios 
Palamaksen opetuksen ortodoksisuus 
vahvistettiin kolmessa suuressa synodissa 
vuosina 1341, 1351 ja 1368. Synodit pidettiin 
Konstantinopolin patriarkkojen Johannes 
XIV:n, Kallistos I:n ja Filoteoksen johdolla.

Konstantinopolin tukala asema pakotti 
patriarkka Joosef II:n suostumaan paavi 
Eugenios IV:n kutsuun osallistua Firenzen 
kirkolliskokoukseen vuosina 1438–1439. 
Tuo kokous päätti sotilaallisen avun vaih-
tokauppana Konstantinopolin ja Rooman 
kirkkojen unionista. Konstantinopolin 
kirkolliskokous vuonna 1484 mitätöi idän 
patriarkkojen yksimielisellä päätöksellä 
Firenzen päätökset.

Vuonna 1642 pidettiin Konstantinopo-
lin suuri synodi patriarkka Kyrillos IV:n 
johdolla. Kokouksessa idän patriarkat 
sanoutuivat irti kalvinismin harhaopista 
ja tuomitsivat sen kannattajaksi ryhtyneen 
patriarkka Kyrillos Lukariksen.

Moskovan kirkolliskokoukseen 1666 
osallistuivat Konstantinopolin patriarkan 
mandaatilla Antiokian ja Jerusalemin pat-
riarkat. Moskovan kokouksessa Venäjän 

piispat halusivat vastauksen kysymykseen 
”Voiko Venäjän piispainsynodi erottaa 
patriarkkansa Nikonin?” Konstantinopolin, 
Aleksandrian, Antiokian ja Jerusalemin 
patriarkkojen yksimielinen vastaus oli: 
Patriarkan erottamiseen on saatava Eku-
meenisen patriarkan hyväksyntä.

Konstantinopolin suuri synodi 1872 
kokoontui patriarkka Antimos IV:n kut-
susta käsittelemään kysymystä kansallisten 
kirkkojen luomisesta Balkanille. Kokous 
päätti, että ortodoksisia paikalliskirkkoja ei 
voi muodostaa kansallisista eli ethnofyletis-
tisistä perusteista, suomeksi etnofyletismi..

Ekumeenisen patriarkaatin tulkinnan 
mukaan seitsemän ekumeenisen synodin 
jälkeen pidetyt ja Konstantinopolin aloittees-
ta kokoontuneet panortodoksiset kokoukset 
ovat todistus kirkon synodaalisen päätök-
sentekokulttuurin katkeamattomuudesta.

Konstantinopolin erityisasema pa-
nortodoksisten kokousten kutsujana ja 
ortodoksisen yhteyden varmistajana hyväk-
syttiin III panortodoksisessa esisynodissa 
vuonna 1986.

Suuren Synodin valmistelut 
1900-luvulla

Ensi kesäkuun Synodin valmistelu 
alkoi 1930-luvulla, jolloin Kreikan 
kirkko oli tehnyt yksipuolisen 
päätöksen ryhtyä käyttämään 
kahta kalenteria: suuren paaston 
ja pääsiäisajan suhteen juliaanista 
ja muun kirkkovuoden osalta gre-
goriaanista. Toinen maailmansota 
katkaisi Synodin valmistelun ja 
sodan jälkeen suurin osa Euroo-
pan ortodokseista jäi rautaesiripun 
itäpuolelle.

Panortodoksinen ykseys jäi 
suurvaltapolitiikan varjoon. Vuon-
na 1948 Ekumeeninen patriarkaatti 
oli perustamassa Kirkkojen Maa-
ilmanneuvostoa. Samaan aikaan 
Moskovassa pidettiin Stalinin 
käskystä kirkolliskokous, jossa 
ekumenia tuomittiin harhaoppina.

Synodista synodiin

Synodin istunnot alkavat ja päättyvät rukouksella..
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Suuren ja Pyhän Synodin valmistelu 
käynnistyi uudelleen vuonna 1961. 
Ekumeeninen patriarkka Athenagoras I 
oli saanut paavi Johannes XXIII kutsun 
ortodoksisen kirkon delegaation lähettä-
misestä Vatikaanin II kirkolliskokoukseen. 
Patriarkka Athenagoras halusi myös orto-
doksisen maailman koolle ja sai tukijakseen 
Moskovan patriarkaatista metropoliitta 
Nikodimin.

Hyvin alkaneet Synodin valmistelut 
keskeytyivät vuonna 1970, jolloin Moskovan 
patriarkaatti antoi autokefalian entiselle 
hiippakunnalleen Pohjois-Amerikassa. 
Konstantinopoli ei hyväksynyt OCA:n (Or-
thodox Church of America) autokefaliaa.

Synodin valmistelujen suojakausi 
alkoi uudelleen Helsingissä vuonna 1975 
pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
konferenssin (ETYK) jälkeen. Seuraavana 
vuonna Synodin valmistelukokouksessa 
Sveitsin Chambésyssa päätettiin, että Suu-
ren Synodin asialistalle tulee kymmenen 
asiakokonaisuutta.

Itä-Euroopan vapautumisesta vuonna 
1990 alkanut hajaannus pysäytti jälleen 
Synodin valmistelut. Suurimmaksi esteeksi 
nousi Ukrainan, Viron sekä Tšekin ja Slova-
kian ortodoksien kanoninen asema.

Suuren Synodin valmistelu on ollut 
Konstantinopolin patriarkkana 25 toimineen 
Bartolomeos I:n harteilla. Tukea Synodin 
kokoontumiseen Bartolomeos on saanut 
tammikuussa 2009 Moskovan patriarkaksi 
valitulta Kirilliltä.

Synodin kieli

Synodin asiakirjoissa toistuvat viittaukset 
“kanoniseen perinteeseen”. Suomalaisessa 
keskustelussa nämä on tulkittu usein vain 
ahtaasti ”keskiajan kirkkosäännöiksi”.

”Kanoninen perinne” ei synodin teks-
teissä merkitse vain seitsemän ekumeenisen 
kirkolliskokouksen ja paikallissynodien 
kanoneja vaan laajaa kirjallisuutta.

Ekumeenisten synodien kanonit vah-
vistettiin seitsemässä kirkolliskokouksessa 
vuosina 325, 381, 431, 451, 553, 691–692 ja 
787. Viidennen–kuudennen (691–692) eku-
meenisen synodin toinen kanoni vahvistaa 
lisäksi luettelon paikallisynodien ja pyhien 

isien kanonien sitovuudesta.
”Kanoninen perinne” on disipliinikano-

nien lisäksi liturgisia (Nikean 325 synodin 
6. sääntö ja Konstantinopolin 381 synodin 
2. sääntö) ja suullisia sääntöjä. Liturgista 
järjestystä säätäviä kanoneja sisältävät lisäksi 
12 apostolin opetus ”Didakhe”, Kleemens 
Roomalaisen kirje korinttilaisille, Ignatios 
Antiokialaisen kirjeet, Justinos Filosofi n 
Apologia, Ireneos Lyonilaisen teokset, 
Hippolytos Roomalaisen Apostolinen tra-
ditio, Apostolinen Didaskalio ja Apostoliset 
konstituutiot.

Suullisen perinteen kanoniseen traditi-
on kuuluvat esimerkiksi jumalanpalvelusten 
trinitaariset doksologiat ”Että sinun valtasi 
alati varjelemina me kunniaa edeskantai-
simme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki…” 
tai ”Ainokaisen Poikasi laupeuden tähden 
ja hänen kanssaan Sinä olet kiitetty yhdes-
sä kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi 
tekevän Henkesi kanssa…”

Se, että kaikkia kanonisia lähteitä ei ole 
käännetty suomeksi, ei vapauta ortodokseja 
Suomessa niiden velvoitteista.

Kesäkuun Synodin asialista

Synodin asialistalle päätettiin tammikuussa 
2016 ottaa aiemmin sovitun kymmenen 
sijasta kuusi asiakokonaisuutta. Kysymyksiä 
esimerkiksi yhteisestä kalenterista, autoke-
faliasta ja kirkkojen arvojärjestyksestä ei 
Kreetalla käsitellä.

Kalenterikysymyksen jääminen pois 
asialistalta johtuu hajaannuksen uhasta. 
Ekumeenisissa kokouksissa Sveitsin Cham-
bésyssä vuonna 1977 ja Syyrian Aleppossa 
vuonna 1997 ortodoksiset kirkot sitoutuivat 
kaikkien kristittyjen yhteisen pääsiäisen 
ajankohdan määrittämiseen. Ekumeeninen 
tilanne on kuitenkin globaalisti sellainen, 
että päätökseen pääsiäiskalenterin muutta-
misessa päätettiin ottaa aikalisä.

Kirkollisen autokefalian eli itsenäi-
syyden myöntämistä ei käsitellä Ukrainan 
tilanteen vuoksi. Ukrainan alueella yli kaksi 
vuotta kestänyt sota on aiheuttanut niin 
syvän kuilun maan ortodoksien välille, että 
päätös autokefaliasta tulkittaisiin enemmän 
poliittiseksi kuin kirkolliseksi päätökseksi.

Asialistalle hyväksyttyjen kysymysten 

osalta julkaistu valmistelumateriaali perus-
tuu esisynodien teksteihin ja on pääasiassa 
yli 30 vuoden takaa. Tämä näkyy teksteistä.

Diasporakirkkojen hallintoa koskevassa 
asiakirjassa on esimerkiksi yhtäältä voima-
kas painotus paikallisten piispainkokousten 
merkityksestä, mutta toisaalta paljon niiden 
toimivaltaa koskevia rajoituksia. Tämä se-
littyy sillä, että Länsi-Euroopan ortodokseja 
koskeva kirkko-opillinen argumentaatio 
on laadittu Paul Evdokimovin ja Olivier 
Clément’n tekstien pohjalta 1980-luvulla, 
mutta rajoitukset on lisätty piispojen toi-
mesta nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa.

Muotoilut 30 vuoden takaa tuovat 
joihin teksteihin yllättävää poliittista 
ajankohtaisuutta: ”Ortodoksinen kirkko 
tuomitsee myös muut, kansallismielisyyden 
nimissä tapahtuvat ja etnisiin puhdistuksiin 
tähtäävät sodat, valtioiden rajojen siirrot ja 
miehitykset” (Ortodoksisen kirkon tehtävä 
tämän päivän maailmassa).

Kirkon paastosääntöjen osalta teksti 
palauttaa mieliin ainakin Suomessa usein 
unohtuneita periaatteita: ”Ilman paaston 
hengellistä taistelua on mahdotonta päästä 
sisään ortodoksiseen hengelliseen elämään” 
(Paasto ja paastosääntöjen merkitys).

Ekumenian osalta Synodin valmiste-
luasiakirjassa todetaan tärkeä lähtökohta: 
”Ortodoksinen kirkko jatkaa jakaantuneen 
kristillisen maailman keskuuteen todistuk-
sensa tuomista apostolisen traditionsa ja 
uskonsa pohjalta” (Ortodoksisen kirkon 
suhteet muuhun kristilliseen maailmaan).

Synodin asiakirjojen kieli on teologista 
ja täynnä lainauksia kirkkoisien teksteistä. 
Niiden vertaaminen suomalaisten saar-
nojen ja hengellisten tekstien kieleen saa 
väistämättä kysymään, mistä jälkimmäisissä 
paistava ortodoksisen perinteen ohut tun-
temus kertoo?

Olisiko Suomessa syytä käynnistää 
klassisen ortodoksisen kirjallisuuden 
käännösprojekti?

Jyrki Härkönen
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Yleisortodoksista synodia on valmisteltu 
yli puoli vuosisataa. Lyhyellä varoitusajalla 
Istanbulista Kreetalle siirretty kokous 
on historiallinen, sillä ensi kertaa sitten 
vuoden 787 voidaan ajatella kaikkien or-
todoksisten kirkkojen olevan edustettuina. 
Kokouksen asialistalla on monenlaisia 
kysymyksiä. Teologisiin kuuluvat paasto 
ja avioliiton kanoniset esteet. Kirkkojen 
sisäisiä kysymyksiä ovat täyden itsenäisyy-
den, autokefalian, ja sisäisen itsenäisyyden, 
autonomian, myöntämisen ehdot ja tavat. 
Kristikunnan ykseyteen kuuluu asialistalla 
muun muassa ekumenia.

Yksi autokefaliaan liittyvä kysymys 
on Kiovan patriarkaatti. Se syntyi 1992, 
kun osa Ukrainan hiippakunnista irtautui 
metropoliitta Filaretin johdolla Venäjän 
ortodoksisen kirkosta. Venäjän kirkko oli 
myöntänyt hiippakunnille sisäisen auto-
nomian 1990, mutta tämä ei tyydyttänyt 
kansallismielistä Filaretia. Hän halusi luoda 
itsenäisen ukrainalaisen kirkon. Moskovan 
patriarkaatti tuomitsi irtautumisen kirkko-
oikeudellisesti laittomaksi. Näin Kiovan 
patriarkaatista tuli yksipuolisesti itsenäis-
tynyt kirkko, jota viralliset ortodoksiset 
kirkot eivät ole tunnustaneet. Ratkaistak-

seen ongelman Filaret vetosi 
Ukrainan valtion tukemana 
Konstantinopolin patriar-
kaattiin. Se olisi periaatteessa 
voinut myöntää Kiovan pat-
riarkaatille täyden tai, kuten 
Suomen tapauksessa 1923, 
osittaisen autonomian.

Konstantinopoli ei ollut 
valmis nopeaan ratkaisuun, 
vaan esitti hitaan kiiruhta-
misen tietä. Sen mielestä 
aluksi oli ”normalisoitava” 
kaikkien Ukrainan ortodok-
sisten kirkkojen asema, toisin 
sanoen muiden ortodoksisten 
kirkkojen tuli tunnustaa 
Kiovan patriarkaatti ja au-
tokefaalinen kirkko. Kenties 
Konstantinopoli toivoi, 
että Ukrainan kysymyksessä 
päästään lopulta yhteisym-
märrykseen samaan tapaan 
kuin aikanaan Tšekkoslovakiassa. Moskovan 
patriarkaatti myönsi Tšekkoslovakian orto-
dokseille autokefalian 1951. Konstantinopoli 
tunnusti tämän vasta Neuvostoliiton hajoa-
misen jälkeen, vuonna 1998. 

Ukrainan tilanne on kuitenkin moni-
mutkaisempi. Poliittinen ratkaisu, Venäjän 
tai Ukrainan täydellinen hajoaminen, ei 
ole lähiaikoina näköpiirissä. Päinvastoin, 
nykyinen Venäjän ja Ukrainan poliittisen 
johdon vastakkainasettelu tukee kirkollisen 
hajaannuksen jatkumista ja estää yhden orto-
doksisen kirkon muodostamista Ukrainaan. 
Tämä voi olla poliittista lyhytnäköisyyttä: 
kirkolla, jonka sekä ukrainalaiset että 
venäläiset hyväksyisivät, voisi olla paljon 
annettavaa kriisien repimälle Ukrainalle.

Tätä kirjoitettaessa yhtenäisyyskehitys ei 
näytä todennäköiseltä. Kiovan patriarkaatin 
ja Moskovan patriarkaatin alaisen Ukrainan 
kirkon suhteita hiertää kiista seurakun-
nista ja kirkkorakennuksista. Ukrainan 
kirkon uusi metropoliitta, elokuussa 2014 
virkaansa asetettu Onufrij, on toistuvasti 

syyttänyt Kiovan patriarkaattia pyhäkköjen 
anastuksesta sekä pahoitellut joidenkin 
seurakuntiensa vapaaehtoista siirtymistä 
Kiovan patriarkaattiin. Siirtymisen taus-
talla on Itä-Ukrainan kriisi, joka on saanut 
osan ukrainalaisortodokseista epäilemään 
Onufrij’n johtaman kirkon lojaalisuutta 
Ukrainalle.

 Ukrainan kirkollisen kiistan ratkai-
seminen olisi siis tarpeen. Kysymystä ei 
kuitenkaan oteta synodin keskusteltavaksi. 
Tämä johtuu siitä, että – Moskovan 
patriarkaatin aloitteesta – kokouksen pää-
töksentekomenettelynä on konsensus: jotta 
jokin päätös voidaan hyväksyä, kaikkien 
autokefaalisten kirkkojen on oltava yksimie-
lisiä. Yksimielisyydessä sinänsä ei ole mitään 
väärää. Ongelma on siinä, että konsensus-
vaatimuksesta voidaan tehdä pakkopaita, 
jolla poliittisten etujen nimessä tukahdute-
taan ihmisten, tavallisten seurakuntalaisten, 
mahdollisuudet normaaliin elämään.

Teuvo Laitila

Ukraina ja ortodoksinen ykseys

Kiovan patriarkaatin metropoliitta Filaret halusi luoda itsenäisen 

ukrainalaisen kirkon. 
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Moskovan patriarkaatin alaista Ukrainan orto-

doksista kirkkoa johtaa metropoliitta Onufrij.
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Syksyllä 2015 arkkipiispa Leo pyysi minua 
hoitamaan Amerikan ortodoksisen kirkon 
delegaation Suomen vierailun käytännön 
järjestelyt. Puoli vuotta ja 200 sähköpos-
tiviestiä myöhemmin delegaatio saapui 
Helsingin lentoasemalle. Kuljin seuraavat 
yhdeksän vuorokautta metropoliitta Tiiho-
nin ja viiden muun amerikkalaisen kanssa 
ympäri Suomea lentäen ja pikkubussilla.

Mikä vieraita sitten maassamme ja kir-
kossamme kiinnosti ja mitä he ihmettelivät? 
Suomen ja Yhdysvaltojen erona uskonnol-
lisessa kentässä on muun muassa se, että 
heillä kirkko ja uskonnot yleensä eivät näy 
julkisessa elämässä juuri lainkaan, kun 
taas monet ihmiset ovat aktiivisia kirkossa 
kävijöitä. Meillä taas yksilöitten kiinnostus 
on laimeampaa, mutta uskonto – erityisesti 
luterilaisuus – näkyy koko yhteiskunnassa 
jonkinlaisena kulttuuri-ilmiönä.

Opetusministeriön kansliapäällikön 
läsnäolo metropoliitta Ambrosiuksen tarjo-
amalla lounaalla oli amerikkalaisille iloinen 
yllätys. Rajavartiolaitoksen esikunnassa 
saatu kenraalitason katsaus koko Euroopan 

pakolaistilanteeseen teki myös vaikutuksen. 
Kun aulassa vieraat vastaanottanut eversti-
luutnantti osasi oikeat puhuttelut kullekin 
piispalle englanniksi ja suomeksi, riitti siinä-
kin ihmettelyn aihetta. Nämä kun eivät aina 
ole helppoja asioita oman kirkkommekaan 
sisällä.

Toinen mielenkiinnon kohde oli eku-
menia. Jo Helsingissä kävi ilmeiseksi, että 
kirkollamme on hyvät ja toimivat suhteet 
niin luterilaiseen kuin katoliseenkin kirk-
koon. Piispat Teemu Sippo ja Irja Askola 
todistivat siitä niin läsnäolollaan lounaalla 
Sofiassa kuin myös puheenvuoroillaan. 
Arkkipiispa Kari Mäkinen ja Suomen 
ekumeenisen neuvoston edustajat puhuivat 
samaa tapaamisissa.

Oulussa Amerikan kirkon delegaatio 
kuljetettiin Ruotsin puolelle Haaparantaan 
Barentsin alueen kirkkojen neuvoston järjes-
tämään seminaariin, joka käsitteli kirkkojen 
toimia pakolaiskysymyksessä. Viimeistään 
tuolloin kävi ilmeiseksi, että ekumenia 
toimii ja Suomen ortodoksit ovat toimin-
nassa täysillä mukana kuitenkin säilyttäen 
selkeästi oman ortodoksisen identiteettinsä. 
Teologikoulutuksen ekumeeninen ulot-
tuvuus tuli taas esille yliopistovierailulla 
Joensuussa.

Seurakuntien monikulttuurisuus näkyi 
selvästi niin Helsingissä Myllypuron toi-
mintakeskuksessa kuin Oulun katedraalin 
paastoliturgiassa ja seurakuntaillassakin. 
Käynti kaikissa kolmessa hiippakunnassa 
antoi hyvän kuvan kirkkomme eri osien 
erityispiirteistä.

Karjalan hiippakunnassa painopiste oli 
luostareissa ja Kuopiossa. Niin Lintulassa 
kuin Valamossakin toimitetut liturgiat olivat 
matkan todellista ydintä. Kirkkomuseo 
Kuopiossa toimi johdantona kirkkomme 
historiaan ja nuorten opiskelijoiden tapaa-
minen Joensuussa seminaarilla oli katsaus 
tulevaisuuteen. Metropoliitta Tiihon oli jo 
etukäteen toivonut mahdollisuutta keskus-

tella nuorten kanssa. Amerikan ja Suomen 
ortodoksisten kirkkojen toimintaolosuhteet 
ovat varsin samankaltaiset. Siksi päädyttiin 
sopimaan useista käytännön toimista 
yhteistyön lisäämiseksi käytännön tasolla. 
Molemmilla on opittavaa toisiltaan. Metro-
poliitta Elia USA:ssa opiskelleena on elävä 
esimerkki jo toteutuneesta kirkkojemme 
välisestä yhteistyöstä.

Valamossa alkoivat vierailun aikaan 
Pappien ja Kanttorien liittojen opintopäi-
vät. Amerikan kirkon kansliapäällikön, 
isä John Jillionsin puhe papeille sai hyvän 
vastaanoton, koska hän puhui avoimesti ja 
rehellisesti kuvatessaan oman kirkkonsa 
pastoraalisia haasteita.

Suomen ortodoksien integroituminen 
suomalaiseen yhteiskuntaan sai vierailta 
paljon kehuja. Täällä kirkko ei todellakaan 
elä umpiossa, vaan osallistuu keskusteluun 
ja on läsnä monilla elämän eri alueilla.

Delegaatio oli myös jonkin verran yl-
lättynyt siitä, että kirkkomme on vahvasti 
ortodoksisella perustalla – toisin kuin jotkin 
kansainväliset uutisoinnit ovat väittäneet. 
Hyvin järjestetty seurakuntatyö, kauniit 
kirkot, koulutettu ja kielitaitoinen papisto, 
teologisen ja musiikillisen koulutuksen saa-
neet kanttorit, maallikkojen osallistuminen 
hallintoon; kaikki nämä saivat kiitosta.

Oman arkkipiispamme ja metropoliitta 
Tiihonin viralliset puheenvuorot Valamossa 
oli synkronoitu etukäteen, joten vierailun 
päättyessä saatettiin allekirjoittaa sopimus 
käytännön yhteistyöstä. Siinäkään mielessä 
amerikkalaisten vierailu ei ollut vain näh-
tävyyksien katselemista, vaan askel kohti 
syvempää ja molempia kirkkoja vahvistavaa 
yhteistyötä.

Rovasti Rauno Pietarinen

 

Suomen ortodoksinen kirkko ulkomaisen 
delegaation silmin

Amerikan metropoliitta Tiihon tutustui innok-

kaasti RIISAn kokoelmiin ja Suomen ortodoksi-

sen kirkon historiaan.
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1970-luvun alussa syntyneenä kasvoin ai-
kuiseksi Suomessa, joka oli uskonnollisesti 
yhtenäinen. Uskonnollinen moninaisuus ilme-
ni lähinnä kristillisten kirkkojen ja tunnustusten 
moninaisuutena. Lapsuuden kotikaupungeissa 
oli luterilaisen kirkon lisäksi yleensä ortodoksi-
nen kirkko, helluntaiseurakunta ja vapaakirkko. 
Muut uskonnot kuuluivat muihin maihin, toi-

saalle. Ei-kristillisen uskonnollisuuden näkyvyys oli lähellä nollaa.
1990-luvulla muutin Helsinkiin. Siellä kohtasin uskontojen ja hengellisten liik-

keiden moninaisuuden, joka juuri tuolloin tuntui elävän kukoistuskautta. Näin 
kadulla Hare Krishna -liikkeen jäseniä oransseissa asuissaan, amerikkalainen New 
age –liikkeen saarnaaja pysäytti kadulla ja kehotti varautumaan taivaallisen pyrami-
din laskeutumiseen, kaverini pikkuveli liittyi vastikään Amerikasta rantautuneeseen 
karismaattiseen ryhmään. Niin rautatieasemalla kuin kotikadulla liikkuessa minua 
kutsuttiin monenkirjaviin hengellisiin kokouksiin. Islam ilmestyi elinpiiriini, kun 
muutin taloon, jonka naapurissa asui Suomeen pakolaisina muuttaneita somaleja.

Suomi on siirtynyt pysyvästi uskonnollisesti aiempaa monimuotoisempaan 
aikaan. Uskontojen rinnakkainelo herättää kysymyksiä kristilliseen perinteeseen kas-
vaneissa suomalaisissa. Osa meistä kokee uskonnollisen moninaisuuden vaikeaksi 
ongelmaksi, jopa uhaksi. Vieraus pelottaa. Harva suhtautuu asiaan välinpitämättö-
mästi, vaikka ei uskontojen kirjoa kavahtaisikaan. 

Voiko levottomuutta herättävän tilanteen nähdä myönteisesti? Kyllä voi. Us-
kontojen moninaisuus synnyttää uudenlaista pohdintaa, ajattelua ja käsityksiä 
ihmisyydestä ja jumaluudesta. Näin viriävä ajattelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
syvemmin omaan uskonnolliseen ajatteluun ja vakaumukseen. Omasta uskosta oppi-
minen kulkee rinta rinnan muista tai toisten uskonnoista oppimisen kanssa.

Vaikka uskontojen rinnakkaiselo on monelle meistä uusi tilanne, asetelma ei ole 
ennenkuulumaton. Moninaisuus näyttää alusta alkaen olleen yksi uskonnon tun-
nusomaisista piirteistä. Kristinusko syntyi aikoinaan uskonnollisesti moniarvoiseen 
asetelmaan. Ortodoksisen kirkon piirissä on alusta asti pohdittu monien uskontojen 
olemassaolon kysymystä, mieltä ja merkitystä. Nyt meidän paikalliskirkossamme on 
tällaisen pohdinnan aika.

Uskontojen ja ideologioiden väliset jännitteet ovat osa maailmanlaajaa uskon-
tojen kohtaamista. Uskon, että voimme osaltamme olla vaikuttamassa siihen, mihin 
suuntaan ja minkä sävyiseksi uskontojen kohtaaminen muodostuu omassa elinpiiris-
sämme. Yksi keino on esittää hyviä kysymyksiä. Uskontoteologi Paul Knitter kehottaa 
kysymään muun muassa seuraavaa:

Miksi on niin monta eri uskontoa?
Onko uskontojen eroissa kyse sävyeroista vai sisällöllisistä konfl ikteista?
Miten oman uskontoni pohjalta tulisi suhtautua toisiin uskontoihin?
Miksi kuulun omaani enkä johonkin toiseen uskontoon?
Voisinko oppia toisista uskonnoista jotain merkityksellisempää kuin mitä olen 

oppinut omasta uskonnostani?
Vastauksia kysymyksiin voi etsiä yksin ja yhdessä. Yhdessä niitä voi etsiä sekä 

oman kirkon piirissä että eri uskontoihin kuuluvien kesken. Vastausten etsiminen 
kehittää kykyä arvioida eri uskontojen tarjoamia vastauksia ihmistä askarruttaviin 
ongelmiin. Kysymysten omakohtainen pohtiminen kehittää uskonnollista ajattelua 
ja vahvistaa ”uskontojen lukutaitoa”. Se on oivallinen tapa edistää uskontojen sopui-
saa rinnakkaineloa.

Pekka Metso
teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto

Suomi – monien 
uskontojen maa

Kuva: Ari Koponen

Nairobin pappisseminaarilla järjestettiin 
huhtikuussa reilun parin viikon pituinen 
ikonimaalauksen alkeiskurssi. Intensiivi-
seen tahtiin edennyt kurssi oli ensimmäinen 
osa Filantropian yhdessä Valamon luos-
tarin, konservointilaitoksen ja Valamon 
opiston kanssa käynnistämää Ikonisilta 
-hanketta, jolla tuetaan kenialaisen ikoni-
maalausperinteen kehittämistä Suomen ja 
Kenian välisellä yhteistyöllä. Samalla luo-
daan pohjaa Nairobin pappiseminaarin 
oman ikoninmaalauskoulutuksen toteut-
tamiselle ja pyritään antamaan sysäys 
paikallisen ikonitateen kehittymiselle. 

Opettajaksi Nairobiin matkasi Va-
lamon konservointilaitoksen johtaja 
Antti Narmala, jolle on vuosien varrella 
kertynyt huomattavaa kokemusta kaiken-
tasoisten ikonimaalarien opettamisesta.    
Tämä kurssi oli silti omalla tavallaan ai-
nutlaatuinen: aikaa oli käytössä vähän ja 
tilanteen ainutlaatuisuuden vuoksi kurs-
siin piti mahduttaa valtava määrä aivan 
ensikertalaisille sopivaa oppia. Koska op-
pilaita oli kuudesta eri maasta (Keniasta, 
Madagaskarilta, Ugandasta, Tansaniasta, 
Burundista ja Malawilta), itse opetuksesta 
oli kaiken lisäksi selviydyttävä lähes ko-
konaan ilman yhteistä kieltä: näyttämällä 
konkreettisesti, mitä seuraavaksi tehdään 
ja valmistelemalla paljon eri työvaiheita 
havainnollistavia malleja. 

Yhdeltä osin tehtävä oli helppo: ketään 
ei tarvinnut houkutella oppiin - päinvas-
toin. Seminaarin 45:stä oppilaasta 30 
halusi mukaan, joten heti alkuun piti jär-
jestää valintakokeet. Oppilaille annettiin 
kyniä ja paperia ja tunti aikaa piirtää 
mallista Jumalansynnyttäjän ikoni. Viisi 
parasta piirtäjää oli helppo poimia jou-
kosta nopealla vilkaisulla: tulokset olivat 
hämmästyttäviä. Kaikkiaan kurssille mah-
tui kymmenen vasta-alkajaa.

Jo ensimmäisellä varsinaisella op-
pitunnilla kävi selväksi, että opiskelijat 
halusivat käyttää harvinaisen tilaisuuden 
tarkasti hyväkseen. Maalarit jaksoivat 
ponnistella keskittyneesti, vaikka semi-

KIRJE KENIASTA

Ikonisilta yhdistää
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Kristuksen kirkastusjuhla (6.8.) perustuu raamatullisiin ker-
tomuksiin siitä miten Kristus nousi Taabor-vuorelle kolmen 
opetuslapsensa kanssa. Vuorella tapahtui ihme. Kristus alkoi 
säkenöidä, hän ja hänen vaatteensa alkoivat loistaa sokaisevalla 
kirkkaudella. Profeetat Mooses ja Elia ilmestyivät Kristuksen sivuille 
ja taivaasta kuuluva ääni ilmoitti Kristuksen olevan Jumalan poika.

Uuden Testamentin kirkastusjuhlaa käsittelevä aineisto keskit-
tyy tapahtumaan todistukselliseen luonteeseen. Toisessa Pietarin 
kirjeessä todetaan, että usko Kristukseen ei perustu ”sepitettyihin 
taruihin” (1:16) vaan siihen mitä opetuslapset olivat itse nähneet. 
Koko kirkko seisoo näiden opetuslasten näyn varassa; saman näyn 
jonka ensimmäisiä todistajia olivat hieman myöhemmin naiset 
tyhjän haudan äärellä.

Patristisena aikana todistusteema avautuu laajemmalle tulkin-
nalle. Taabor-vuoren tapahtumat ryhdytään näkemään allegoriana 
ihmisen hengellisestä noususta kohti Jumalaa. Kuva jännittyy 
pelastushistoriallisesti kahden vuoren väliin: aivan kuten Mooses 
Siinai-vuorelta laintaulut saatuaan palasi kasvot kirkkautta säteillen 
(2. Moos. 34:29-35), samaten Kristus, lain täyttymys, kirkastui 
Taaborilla. Paavalin mukaan vielä Vanhan liiton aikana Jumalan 
kirkkaus oli peitettävä, sillä Jumalan kohtaaminen ilman välikäsiä 
tai ”himmennystä” oli kuolemaksi. Uudessa liitossa sokaisevan valon 
jälkeen paikalla seisoo jumalihminen, Kristus, iankaikkinen Jumala 
koskettavaksi ja nähtäväksi tulleena (vrt. 2. Kor. 3:7-18).

Toistuva ajatus isien teksteissä on myös se, että paikallaolijoiden 
joukko oli vähälukuinen. Tämä johtui vanhan kirkon tulkitsijoi-
den mukaan siitä periaatteesta, jonka mukaan Kristus ilmestyi ja 
kirkastui jokaiselle heidän omien kykyjensä mukaisesti. Tämän 
”suhteellisuuden” kääntöpuolena on ajatus, että ihmisen täytyy 
muuttua itse totuutta vastaavaksi, sen mittaiseksi ja muotoiseksi. 
Kirkon kokemuksessa Taaborin tapahtumassa yhdistyvät sekä 
mystinen että askeettinen kokemus. 

1100-luvulla italiassa bysanttilaisessa luostarissa kilvoitellut 
munkki Filagothos pohti eräässä saarnassaan miten oli mahdollista 

että opetuslapset tunnistivat Israelin suuret profeetat Elian ja Moo-
seksen. Profeetathan olivat eläneet vuosisatoja aiemmin eikä heidän 
ulkonäkönsä ollut tuttu. Filagothos päätteli, että tunnistaminen 
tapahtui sen perusteella mitä he kuulivat profeettojen puhuvan. 
Heille valkeni nyt juutalaisina mihin profeetat olivat tähdänneet ja 
kenestä he olivat puhuneet. Kirkastuminen merkitsi tradition juhlaa, 
Jumalan tunnistamista ihmisten puheessa ja näyissä.

Samaa tunnistamista kristitty voi tuntea ja kokea kirkossa, 
tradition kantajassa. Kirkko ei tulkitse ihmisten puolesta kaikkea 
valmiiksi, vaan antaa kehyskokemuksen ja –tarinan. Kirkko kutsuu 
nousemaan vuorelle, ehkä sokaistumaankin, mutta lopulta tunnis-
tamaan Jumalan ja sen keiden joukkoon minä kuulun. Taaborin 
kertomus on voimakas, pelottava ja muuttava – mutta lopulta myös 
turvallinen. Apostoli Pietarin sanoin: ”Herra, meidän on tässä hyvä 
olla.” (Matt. 17:4)

Ari Koponen

Kirkastus – kokemuksellisen 
tradition juhla

naarin kurinalainen, paastoaikana vielä 
tavallistakin pelkistetympi arki jumalan-
palveluksineen ja muine oppitunteineen 
pyöri jatkuvasti opetuksen rinnalla. Ah-
kera työ tuotti myös tulosta: kurssilaiset 
saivat kuin saivatkin ikoninsa valmiiksi.

Kukaan ei vielä tiedä, miten Ikonisillan 
tarina jatkuu. Seminaarilla ja paikallisissa 
seurakunnissa on monia oppiin haluavia, 
mutta opetuksen jatkojärjestelyt ovat vie-
lä avoinna.

Suomikin on menneinä vuosikym-
meninä ollut ikonimaalauksen suhteen 
kehittyvä maa. On suuri ilon aihe, että 
meillä on nykyisin osaamista, jota voimme 
jakaa sitä kaipaaville. 

Toivotaan, että Ikonisillan toises-
sa päässä odottaa aika, jolloin kenialaiset 
maalarit vievät puolestaan oppia eteenpäin 
ja rikastavat näin traditiota omalla, ainut-
laatuisella panoksellaan. 
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Miltä näyttää ortodoksinen maailma 
reppureissaajan tai lift arin silmin? 
Helsingissä uskonnonopettajana toimi-
va diakoni Teppo Väisänen kirjoittaa 
kokemuksistaan pienen budjetin 
pyhiinvaeltajana.

Aloitin kirkollisen ulkomaanmatkailun 
vähän ennen täysi-ikäistymistäni varsin 
porvarillisesti. Isä John Matusiak vieraili 
kotiseurakunnassani ja kutsui meitä nuo-
ria vierailulle Chicagoon. Koska äitini oli 
Finnarilla töissä, päätin tarttua tilaisuuteen.

Osallistuin ensin paikallisten seurakun-
tien nuortenleirille ja toisen viikon vietin isä 
Johnin luona Chicagossa. Olin heti tervetul-
lut kaikkialle, koska olin isä Johnin vieras. 
Seurakunta oli todella monikulttuurinen, 
kuten itseään italialais-puolalais-irlantilais-
venäläis-saksalaiseksi kuvaillut isä John 
itsekin. 

Vähän vanhempana uskaltauduin kol-
men kuukauden lift ausreissulle Romaniaan. 
Halusin osallistua romanialaisen ystäväni 
(nykyisin Varkauden seurakunnan kirkko-
herrana tunnetun) Bogdan Grosun häihin. 
Menomatka kulki halki Baltian, Puolan, 
Tsekin, Slovakian ja Unkarin, paluureitti 
Ukrainan ja Venäjän kautta takaisin Viroon 
ja sieltä Suomeen. 

Matkakumppanini suhtautui ortodok-
sisuuteen alunperinkin melko kielteisesti ja 
tämä asenne vain vahvistui matkan varrella. 
Yksi syy tähän oli vierailu Pyhtitsan luos-
tarissa, jonka pitkät palvelukset uuvuttivat 
ystäväni. Edes Pyhtitsan lähteellä kokemani 
ihme ei riittänyt pehmentämään nuivaksi 
kääntynyttä asennetta, joten loppumatkasta 
en enää uskaltanut edes ehdottaa kirkolli-
sesti kiinnostavia käyntikohteita.

Olimme kuitenkin sopineet, että otan 
osaa Grabarkan pyhiinvaellukselle. Grabar-
kan vaelluksen aikana ystäväni oli toisaalla, 
mutta tuli itse juhlaan. Siellä hän kehui 
tunnelmaa maagiseksi ja todella lämpimäksi, 
vaikka kokikin itsensä yhä ulkopuoliseksi. 
Muistan tuolta erityisesti panihidan satojen, 
ellei tuhansien rukoilijoiden kynttilöiden 
valaisemalla ristimäellä.

Puolan kuuluisampaan nunnaluostariin, 
Kristuksen kirkastumisen luostariin Grabar-
kalle vaeltaa vuosittain suuri joukko nuoria 
eri puolelta Puolaa. Pyhiinvaeltajat ovat 
enimmäkseen koululaisia ja opiskelijoita. 
Ristisaattoja lähtee Puolan eri kaupungeis-
ta. Itse osallistuin Bialystokista lähtevään 
joukkoon, jossa vaelsi sinä vuonna hieman 
yli tuhat henkeä.

Viikon kestäneellä matkalla vaelsimme 
17-70 kilometrin päivämatkoja, kukin kan-
taen omaa puuristiään, johon kirjoitettiin 
lähimmäisten nimiä. Lauloimme hengellisiä 
lauluja, toimitimme rukouspalveluksia, 
tutustuimme, juttelimme, hiljennyimme, 
pysähdyimme matkan varrella eri kylissä 
syömään ja nauttimaan vieraanvaraisuu-
desta. Suurin osa majoittui teltoissa, mutta 
meidät ulkomaalaiset vieraat majoitettiin 
aina ystävällisten kyläläisten luokse. Matkan 
varrella toimitimme usein aamulla liturgian, 
joskus aamupalveluksen.

Lopulta pääsimme Grabarkalle. Sinne 
olivat kokoontuneet Puolan kaikki piispat 
ja lähes 10 000 hengen joukko kirkkokan-
saa. Liturgioita toimitettiin läpi yön, jotta 
kaikki ehtisivät osallistua Ehtoollisesta. Enpä 
koskaan ole nähnyt yhtä suurta Karitsaa, 
muuten. 

Kaikki suhtautuivat todella myönteisesti 
suomalaiseen ortodoksiin, monien kanssa 
löytyi yhteinen kieli joko englannista tai 
venäjästä. Suomalaisten ja puolalaisten orto-
doksien välit ovat todella hyvät – molemmat 

olemme vähemmistöjä voimakkaasti toisus-
koisessa maassa. Kanssakäyminen on ollut 
vuosien varrella vilkasta: esimerkiksi Sup-
raslin luostari on hakenut oppia Valamosta 
ja myös nuorisotyön saralla on vaihdettu 
kokemuksia. 

On hienoa kokea olevansa omiensa 
joukossa, vaikka on kaukana kotoa. Kerran 
osallistuin Liturgiaan eräässä täpötäydessä 
seurakuntakirkossa Bialystokissa. Kun tuli 
aika laulaa Totisesti on kohtuullista, en voi-
nut uskoa korviani: kuoro lauloi suomeksi! 
Käännyin katsomaan kuoroa, josta kanttori, 
Dana, osoitti minua sormella ja vinkkasi 
silmää. Dana ja hänen puolisonsa, diakoni 
Gienek Dobrienko olivat olleet Suomessa 
Pyhä laulu -tapahtumassa Espoossa muu-
tamia vuosia aiemmin.

Paluumatkalla Romaniasta muistan vie-
railleeni Syndesmoksen paikallikokouksessa 
Virossa. Koolla oli suomalaisia, ruotsalaisia, 
Viron virolaisia ja Viron venäläisiä orto-
dokseja. Viron kirkon tilanne oli tuolloin 
todella tukala. Kokous sujui pääosin hyvässä 
hengessä, mutta yhtäkkiä ilma on sakeana 
syytöksistä. Onneksi osallistujat huomasivat 
nopeasti, mitä oli tapahtumassa. Tehtiin 
päätös, että eripuraa aiheuttavista asioista ei 
keskustella lainkaan. Niin saatoimme jatkaa 
kokoontumistamme kristillisen veljeyden 
hengessä.

Vähän myöhemmin olin Tessaloni-
kissa vaihto-opiskelijana. Liftasin sieltä 
Makedoniaan katolisen ystäväni kanssa. 

Ystäviä, yllätyksiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

Rukoushetki puolalaisen pikkukylän ristillä, 1990-luvun loppu.
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Tiesin Makedonian kirkkoa vaivaavasta 
kanonisesta ongelmasta, skismasta. He olivat 
muutamia vuosia aiemmin irrottautuneet 
Serbian patriarkaatista, ilman Serbian 
kirkon siunausta. Skisma on aina surulli-
nen asia - tällä matkalla koin sen erityisen 
vahvasti. Vaikka löysinkin heti tulopäivää 
seuraavana aamuna Skopjesta kirkon, jossa 
toimitettiin liturgiaa, en voinut osallistua 
Ehtoolliselle. Se tuntui pahalta. 

Samana iltana menimme bussilla Oh-
ridiin, joka on yksi kauneimpia koskaan 
näkemiäni kaupunkeja. Vanhoja rinteeseen 
rakennettuja taloja järven rannalla, romant-
tisia kujia, vanhoja kirkkoja ja ympärillä 
henkeäsalpaava vuoristo.

Ohridissa tutustuin kahteen nuoreen 
teologian opiskelijaan, Radkoon ja Mariaan. 
Kirkon oppaana työskennellyt Maria kertoi 
elävästi kristinuskon vaiheista seudulla. 
Molemmat kokivat silminnähtävää surua 
skismasta. 

Siihen aikaan Skopjessa oli yhä yksi 
Serbian patriarkaatin seurakunta, joka 
ymmärtääkseni koostui kuitenkin pääosin 
makedonialaisista. Mutta kaikki muut maan 
seurakunnat olivat osallisina skismassa. Ma-
ria ja Radko eivät kokeneet voivansa jättää 
kirkkoaan, sillä se oli juuri heidän kirkkonsa, 
joka oli ajautunut skismaan. Minusta tuntui 
siltä, että antamani pieni myötätunto oli 
heille hyvinkin merkityksellinen asia.

Radko kutsui minut Suuren torstain 
ehtoopalvelukseen ja Liturgiaan seuraavana 
päivänä. Radko sanoi, että voisin tulla myös 
Ehtoolliselle. Meninkin Liturgiaan, mutta 
en osallistunut Pyhistä Lahjoista. Ymmär-
sin, ettei minun tule leikkiä ykseyttä, jota 
paikalliskirkoillamme ei ollut, vaan yksin-
kertaisesti rukoilla ykseytemme puolesta.

Viime vuosina olen pyytänyt piispaltani 
siunauskirjeen mukaan pidemmille mat-
koille. Se todistaa, että olen vihitty diakoni 
ja pyytää osoittamaan minua kohtaan kris-
tillistä vieraanvaraisuutta vastaanottavassa 
seurakunnassa. En ole käyttänyt kirjettä 
pyytääkseni erioikeuksia, vaan ainoastaan 
päästäkseni toimittamaan jumalanpalveluk-
sia paikallisen papiston kanssa. 

Jos minut on tunnettu entuudestaan, 
siunauskirjaa ei ole tarvittu.

Kreikassa siunauskirjaa on tutkittu 
tarkastikin. Siellä olen saanut käydä näyt-
tämässä sitä peräti paikalliselle piispalle 
henkilökohtaisesti. Hyvä niin, järjestys 
pitää olla ja piispan tulee tietää, mitä hänen 
hiippakunnassaan tapahtuu.

Lukuvuoden 2006–2007 opiskelin Krei-
kassa. Tuon vuoden aikana kävin  Athoksella 
viidesti ja vietin siellä yhteensä kuukauden 
päivät. Ensimmäistä matkaani lukuunotta-
matta suuntasin yleensä Karieksen lähellä 
olevaan pyhän Andreaan skiittaan, jossa 
suomalainen isä Josifk in kilvoittelee. 

Athosvuorella moni kertoi yllättyneensä 
siitä, että näinkin kaukana pohjolassa on 
ortodokseja. Kilvoittelijoille tämä uutinen 
antoi usein aihetta tuttuun huudahdukseen: 
Kunnia Jumalalle!

Vaikka olen asunut Venäjällä noin 
neljänneksen elämästäni, liki 10 vuotta, 
Venäjän kirkko on jäänyt minulle monella 
tapaa etäiseksi. Syy on yksinkertainen: 
pääosa siellä vietetystä ajasta sijoittuu 
ei-kirkolliseen lapsuuteen  ja nuoruuteen. 
Espoon ystävyyskaupunki Hatsina asuk-
kaineen muodostaa erityisen poikkeuksen: 
he ovat alati lähellä sydäntäni lukuisten 
Pyhä Laulu -tapahtumassa syntyneiden 
ystävyyksien myötä.

Vuonna 2004 tekemäni lift ausreissun 
päätteeksi minut otettiin – siunauskirjeen 
avustuksella – pyhiinvaeltajana vastaan 
Novgorodin alueen luostareissa. Siellä kävin 
Ehtoollisella kahdesti, tunnustaen paikal-
lisen tavan mukaan syntini papille ennen 
Lahjojen nauttimista. Petserin luostarissa 
en saanut yöpyä, mutta majoituin erään 
seurakuntalaismummon luokse. 

Petserissä olisin halunnut tavata ohjaa-
javanhus isä Johannes Krestyankinin, mutta 
hän oli jo liian hauras ottaakseen vastaan 
pyhiinvaeltajia. Sain kuitenkin esittää la-
pulla yhden kysymyksen, johon sain myös 
vastauksen. Myöhemmin hänen keljassaan 
toimitettiin molebenia. Kuulin sen luostarin 
pihalle ja jäin rukoilemaan nurkan taakse, 
käytännössä hänen ikkunansa alle. Minulla 
oli vahva kokemus siitä, että isä Johannes 
tiesi minun olevan siellä.

Venäjän kirkko on suuri ja sen sisälle 
mahtuu myös monenlaista ajattelua. Moder-
nimpi pyhän Feodorin seurakunta Pietarissa 
tai pyhien Kosmaan ja Damianoksen seu-
rakunta Moskovan keskustassa tuntuivat 
kotoisilta ja molemmissa minut on otettu 
avosylin vastaan. Feodorin seurakunnassa 
sain toimittaa Liturgiaa, eikä minulta kysytty 
muuta kuin osaanko lukea ektenioita. 

Toisinaan Venäjällä olen ajautunut 
keskusteluihin, joissa on oltu voimakkaasti 
eri mieltä kalenterikysymyksestä, mutta 
Ehtoolliselle osallistumista se ei ole koskaan 
estänyt – eri mieltä ovat pikemminkin olleet 
jotkin maallikot. Papisto taas tietää, että 
ehtoollisyhteys on voimassa. 

On ollut suuri ilo matkustaa ortodoksi-
na ympäri Eurooppaa ja tutustua paikallisiin 
seurakuntiin ja seurakuntalaisiin. Tunnen 
olevani siunattu. Erityisesti Syndesmoksen 
tapaamisissa koettu tunne siitä että orto-
doksien keskeinen ykseys on Jumalalle 
mieleen, on ollut henkilökohtaisesti yksi 
uskon pilareita minulle.

Teppo Väisänen

Vierailu Athosvuorella joulupaaston aikaan vuonna 2006.
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Paavi Franciscuksen, ekumeenisen pat-
riarkan Bartolomeoksen sekä Ateenan ja 
koko Kreikan arkkipiispan Hieronymos 
II:n yhteinen julkilausuma 16.4.2016:

Me, paavi Franciscus, patriarkka Bartolome-
os ja Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa 
Hieronymos, olemme tavanneet Lesboksen 
saarella ilmaistaksemme huolemme luke-
mattomien pakolaisten, maahanmuuttajien 
ja turvapaikanhakijoiden kohtalosta, niiden, 
jotka ovat tulleet Eurooppaan paetakseen 
konflikteja ja monissa tapauksissa myös 
päivittäisessä elämässään kohtaamiaan 
hengenvaarallisia uhkia. Maailma ei voi 
jättää huomiotta väkivallan ja aseellisten 
yhteenottojen synnyttämää valtavaa 
humanitääristä kriisiä, uskonnollisten tai 
etnisten vähemmistöjen kohtaamaa vainoa 
ja pakkosiirtoja, perheiden pakottamista 
pois kotoaan ja heidän ihmisarvonsa ja pe-
rustavien ihmisoikeuksiensa ja vapautensa 
loukkauksia.

Tämä pakotettu siirtolaisuus koskettaa 
miljoonia ihmisiä. Perusteiltaan kyse on 
ihmisyyden kriisistä, joka vaatii meiltä 
solidaarisuutta, myötätuntoa, anteliaisuutta 
ja myös välitöntä käytännöllistä jakamista 
resurssien muodossa. Vetoamme täältä 
Lesbokselta koko kansainväliseen yhteisöön 
jotta käsillä olevaan valtavaan humanitääri-
seen kriisiin ja sen taustalla oleviin syihin 
voitaisiin reagoida rohkeasti yhteisvoimin 
ja vastata siihen diplomaattisin, poliittisin 
ja hyväntekeväisyyden keinoin niin Lähi-
Idässä kuin Euroopassakin.

Kirkkojemme johtajina olemme yhtä 
tahtoessamme rauhaa ja olemme valmiita 
ajamaan konfl iktien ratkaisua vuoropuhelun 
ja sovituksen kautta. Vaikka tunnemme 
tähän asti aikaan saadut ponnistukset pa-
kolaisten auttamiseksi, vetoamme poliittisiin 
johtajiin jotta he käyttäisivät kaikkia keinoja 
turvatakseen yksilöiden ja yhteisöjen, myös 
kristittyjen, pysymisen kotiseuduillaan ja 
mahdollisuudet elää perusoikeuksiensa 
mukaista turvallista ja rauhallista elämää. 
Tarvitsemme nyt laajempaa kansainvälistä 

yksimielisyyttä ja tukiohjelmaa, jotta alu-
eilla voitaisiin pitää yllä lakia, puolustaa 
sietämättömässä tilanteessa perustavia 
ihmisoikeuksia, turvata vähemmistöjen 
oikeudet, taistella ihmiskauppaa ja sala-
kuljetusta vastaan, sulkea Egeanmeren 
ja koko Välimeren kaltaiset vaaralliset 
pakolaisreitit ja kehittää turvallinen uudel-
leenrakennusohjelma. Tällä tavoin voisimme 
auttaa suoraan konfl iktin varjostamia maita 
auttamalla monia kärsiviä siskojamme ja 
veljiämme. Erityisesti haluamme ilmaista 
solidaarisuutemme Kreikan kansalaisia 
kohtaan, sillä he ovat omasta vaikeasta 
taloustilanteestaan huolimatta osoittaneet 
jalomielisyyttä kriisin eri vaiheissa.

Anomme yhdessä, että sota ja väkivalta 
lakkaisivat Lähi-idässä; vetoamme oikeu-
denmukaisen ja kestävän rauhan puolesta 
sekä toivomme niiden, jotka ovat joutuneet 
lähtemään kodeistaan, voivan palata kunni-
allisesti koteihinsa. Pyydämme uskonnollisia 
yhteisöjä lisäämään ponnistuksia pakolais-
ten vastaanottamiseksi, auttamiseksi ja 
suojelemiseksi uskontokuntaan katsomatta. 
Toivomme myös yhteistyötä kansalaisjär-
jestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen välille. 
Kehotamme kaikkia valtioita pidentämään 
tilapäisten turvapaikkojen ylläpitoa niin 
kauan kuin tarve vaatii ja myöntämään 
pakolaisen asema niille jotka sitä tarvitsevat 
sekä helpottamaan tilannetta työskentele-
mällä kaikkien hyväntahtoisten naisten ja 
miesten kanssa käynnissä olevien kriisien 
ratkaisemiseksi.

Euroopalla on edessään suurin inhi-
millinen kriisi sitten toisen maailmansodan 
lopun. Tämän vakavan haasteen kohtaa-
miseksi vetoamme kaikkiin Kristuksen 
seuraajiin kehottamalla heitä pitämään 
mielessä Herramme sanat, sanat, joiden 
mukaan meidät itsemmekin yhtenä päi-
vänä tuomitaan: ”Minun oli nälkä, ja te 
annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, 
ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin 
koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä 
olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin 
sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä 

olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. 
Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yh-
delle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.” (Matt. 25:35-36, 40)

Omasta puolestamme, pysyen uskol-
lisena Herramme Jeesuksen Kristuksen 
tahdolle, vakuutamme koko sydämestämme 
että olemme päättäväisesti edistämässä pyr-
kimyksiämme kaikkien kristittyjen ykseyden 
puolesta. Toistamme vakaumuksemme, että 
”[kristittyjen väliseen] sovintoon kuuluu 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
edistäminen kaikkien kansojen sisällä ja 
niiden välillä. […] Me toimimme yhdessä 
omalta osaltamme sen hyväksi, että siir-
tolaiset, pakolaiset ja turvapaikan etsijät 
saavat Euroopassa inhimillisen vastaanoton” 
(Charta oecumenica, 2001). Pakolaisten, 
turvanpaikanhakijoiden ja maahanmuut-
tajien sekä monien yhteiskunnassamme 
marginalisoituneiden perustavien ihmis-
oikeuksien puolustamisella tähtäämme 
siihen, että kirkkojen työ koko maailman 
palvelemiseksi täyttyisi.

Tapaamisemme tarkoitus on tuoda 
rohkeutta ja toivoa niille jotka ovat joutuneet 
pakolaisiksi ja myös niille jotka toivottavat 
heidät tervetulleiksi ja auttavat heitä. 
Vaadimme kansainväliseltä yhteisöltä, että 
se asettaisi prioriteetikseen ihmiselämän 
suojelemisen ja edistäisi avoimuuteen 
tähtääviä poliittisia toimenpiteitä jotka 
käsittävät kaikki uskonnolliset yhteisöt. 
Jokainen ihminen, jota nykyinen kam-
mottava tilanne koskettaa, myös jokainen 
kristitty veljemme ja sisaremme, tarvitsee 
nyt jatkuvaa rukoustamme.

Julkilausuma pakolaisten puolesta
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Suomen ortodoksisessa kirkossa toimitet-
tiin maaliskuussa kirkolliskokousvaalit, 
joissa valittiin papiston, kanttoreiden 
ja maallikoiden edustajat kirkollisko-
kouksen toimikaudelle 2016–2019.

Oulun hiippakunnan papiston 
edustajaksi valittiin Oulun seurakunnan 
kirkkoherra, pastori Marko Patronen 
(12 ääntä). Hänen varaedustajakseen 
valittiin toiseksi eniten ääniä saanut 
rovasti Jarmo Hakkarainen (2 ääntä).

Oulun hiippakunnan kanttorien 
edustajaksi valittiin Oulun seurakunnan 

kanttori Juhani Matsi (5 ääntä). 
Koska kukaan muu ei saanut yhtään 
ääntä, varaedustajaa ei valittu.

Oulun hiippakunnan maallikkojen 
edustajiksi valittiin Hannele Meskus 
(7 ääntä) ja Simo Haavisto (3 ääntä). 
Varaedustajaksi valittiin Veikko Halonen 
(3 ääntä). Koska sekä Haavisto että 
Halonen saivat kumpikin 3 ääntä, kirkol-
lishallituksen kollegio ratkaisi edustajan 
ja varaedustajan valinnan arvonnalla.

Uusien kirkolliskokousedustajien 
kolmivuotinen alkaa 1.6.2016. Nyt 

valituilla edustajilla on mahdollisuus 
tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle. 
Vuoden 2016 kirkolliskokous kokoontuu 
Valamon luostarissa 28.–30.11.2016. 
Ennen sitä kirkolliskokousedustajat 
kokoontuvat vuosittain järjestettävään 
kirkolliskokousseminaariin, jossa pereh-
dytään kirkon päätöksenteon kannalta 
ajankohtaisiin teemoihin. Tänä vuonna 
seminaari järjestetään 9.-10. syyskuuta.

Oulun hiippakunnan edustus kirkolliskokouksessa

Assyrialaisten kuoro hiippakuntapäivillä huhtikuussa.
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likoita kokoontui metropoliitta Elian johdolla 9.–10.4. Ouluun 
hiippakuntapäiville, joiden teemana oli kirkon monikulttuurisuus 
ja monikulttuurinen työ seurakunnissa.

Suomalainen yhteiskunta on kenties vasta viime vuosina herän-
nyt huomaamaan, että monikulttuurisuus on olemassaoleva ilmiö 
myös Pohjoismaissa. Ortodoksiselle kirkolle tämä ei ole yllätys tai 
uusi asia: seurakunnat ovat olleet aina monikulttuurisia yhteisöjä. 
Voimme olla ylpeitä siitä, että seurakunnat ovat kyenneet tarjoamaan 
hengellisen kodin eri puolilta maailmaa saapuneille ortodokseille, 
vaikka yhteistä kieltäkään ei ole aina vaivatonta löytää. Esimerkiksi 
Vaasan seurakunnassa puhutaan äidinkielenä suomen ja ruotsin 
lisäksi esimerkiksi amharaa, arabiaa, venäjää ja kymmentä muuta 
kieltä.

Monikulttuurisen työn osalta seurakunnissa ollaan kuitenkin 
vasta puolimatkassa. Rinnakkain elämisestä pitäisi ottaa askel 
entistä tiiviimpään yhdessäoloon - tilanteeseen, jossa seurakunnan 
pienimmätkin vähemmistöt voivat rikastaa koko yhteisön elämää 
niin kielellisesti kuin kulttuurisestikin.

Tämä edellyttää ponnistelua seurakuntien työntekijöiltä. Moni-
kieliseen viestintään on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 
Henkilökohtaisten kutsujen ja vierailujen mahdollisuudet on käy-
tettävä tarkasti hyväksi. Jumalanpalveluskielten valikoimaa voidaan 
monipuolistaa. On myös löydettävä toimintamuotoja, jotka tarjoavat 
kantasuomalaisille ja ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven 
maahanmuuttajille mahdollisuuksia mielekkääseen yhdessäoloon: 
teeiltoja, kielikerhoja, ruokakerhoja, lauluiltoja ja niin edelleen. 
Ennen kaikkea on kyettävä osallistamaan kaikkia seurakuntalaisia 
tähän yhteiseen työhön.

Sillä ratkaisevassa roolissa ovat nimenomaan seurakuntalaiset. 
Kirkko koostuu ensisijaisesti ihmisistä. Siksi aidon monikulttuu-

risuuden kehittäminen edellyttää sitä, että jokainen kirkon jäsen 
tiedostaa oman tehtävänsä kotouttavana ja vastaanottavana toi-
mijana. Jos näin ei tapahdu, kaikkia Suomessa asuvia ortodokseja 
palveleva Suomen ortodoksinen kirkko saattaa pahimmassa tapauk-
sessa murentua tulevina vuosikymmeninä eri vähemmistöryhmien 
etsiytyessä toisistaan irrallaan oleviin seurakuntiin.

Oulun hiippakuntapäivillä päätettiin jatkossa sitoutua 
seuraavaan:

- Kirkko on avoin aivan kaikille etnisestä tai kulttuurisesta 
taustasta riippumatta

- Kirkossa ei ole muukalaisuutta: kohtaamme siellä Kristuksen 
ruumiin jäseninä; kirkossa kohdataan ihminen ortodoksina, ei 
kansallisuuden edustajana

- Seurakuntien viestintä on monikielistä 
- Monikulttuuriseen työhön osallistetaan ja osallistutaan 

aktiivisesti

Monikulttuurisuus on Oulun hiippakunnan rikkaus
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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
kesä-elokuussa torstaisin klo 9-12 ja 
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
reijo.marjomaa@ort.fi 

Hannakaisa Mönttinen, 
kanttorin tehtävien hoitaja
p. 045 873 6889, 
hmonttin@student.uef.fi 

Tuula Kärnä,
kanslianhoitaja
045 606 2197 kajaani@ort.fi 

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Tavoitteeksi yhteinen hyvä

KAJAANIN SEURAKUNTA

Kuluvan vuoden suurin hanke on seura-
kuntiemme yhdistämismahdollisuuksien 
selvittäminen Nurmeksen kanssa. Hyötyjen 
ja haittojen selvittämisessä on katsottava kau-
as tulevaisuuteen. Seurakuntiamme vaivaava 
muuttotappion aiheuttama jäsenmäärän vä-
heneminen on tosiasia, joka tulevaisuudessa 
heikentää seurakunnan perustehtävän hoi-
tamista. Nyt tehtävässä selvitystyössä ovat 
pääosassa ihmiset, eivät rakennukset ja tava-
rat. Meidän on osattava olla myötätuntoisia 
toisiamme kohtaan myös eteen tulevissa vai-
keissa kysymyksissä.

Jotta pystyy aidosti osoittamaan myötätun-
toa toisille, sitä tulee ensin pystyä osoittamaan 
itselle. Myötätunto on armollisuutta itseänsä kohtaan. Itsensä hyväksymisen 
toinen puoli on myötätunto toisia kohtaan. Minä ja muut eivät ole toisiaan pois-
sulkevia, vaan toistensa edellytyksiä. Ihmisen perustarve on kuulua yhteisöön 
ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Elämässämme on ja pitää olla ihmisiä, jotka 
ovat meille merkityksellisiä ja joille voimme osoittaa lähimmäisen rakkauttam-
me. Kun nämä ihmiset ympärillämme voivat hyvin, myös me itse voimme hyvin. 
Tätä voi kutsua yhteisölliseksi välittämiseksi ja rakkaudeksi. Kokemus myötätun-
nosta antaa ihmiselle tuntemuksen läheisyydestä, olipa hän myötätunnon antaja 
tai vastaanottaja. Tästä syntyy yhteinen ihmisyys sekä yhteisen ja ehyen yhden 
Rakkauden jäsenyys.

Praasniekkajuhlat ovat tulevan kesän yhteisöllisyyden ja toistemme koh-
taamisen kohokohtia. Praasniekkakausi alkaa tänä vuonna jo kesäkuussa, kun 
meidät kainuulaiset on kutsuttu pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon 
praasniekkaan Nurmekseen 29.6. Seurakuntiemme yhdistymishanke ei voi olla 
vain numeroiden ja eurojen tarkastelua lyhyellä aikavälillä, vaan haemme ensisi-
jaisesti kestävää yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta ihmisten välillä unohtamatta mikä 
on seurakunnan tärkein tehtävä. Kutsun kaikkia mukaan matkalle Nurmekseen, 
sillä yhdessä kokemalla ja yhdessä rukoillen opimme varmasti myös jotakin toi-
sistamme ihmisinä. 

Reijo Marjomaa, pastori
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KAJAANI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI
Isännöitsijä Heikki Määränen puh. 0400 
173 838

TOUKOKUU
La  14.5. klo 17 vigilia
Su  15.5. klo 10 liturgia
Ke  18.5. klo 17 ehtoopalvelus
La  21.5. klo 17 Jeesuksen rukouspalvelus
Su  22.5. klo 10 hetkipalvelus
Ke  25.5. klo 17 ehtoopalvelus

KESÄKUU
Su  5.6. klo 10 liturgia
Su  26.6. klo 10 liturgia

HEINÄKUU
Su  24.7. klo 10 liturgia

ELOKUU
Pe  5.8. klo 17 vigilia
La  6.8. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
 ristisaatto
La  13.8. klo 17 vigilia
Su  14.8. klo 10 liturgia

SYYSKUU
Ke  7.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus
To  8.9. klo 10 liturgia
Ke  14.9 klo 17 ehtoopalvelus
Ke  28.9. klo 17 ehtoopalvelus

LOKAKUU
Su  2.10. klo 10 liturgia

PYHITTÄJÄ LASARI MUROMALAISEN 
TSASOUNA
Kirkkoahontie 649 KAJAANI
Isännöitsijä Martti Taurovaara 
puh. 050 521 7992

TOUKOKUU
To  26.5. klo 17 yleinen muistopalvelus

SYYSKUU
La  3.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Su  4.9. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
 ristisaatto

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN SUOJELUK-
SEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Veikko Halonen 
puh. 044 750 2102

KESÄKUU
La  18.6. klo 17 vigilia
Su  19.6. klo 10 liturgia

SYYSKUU
La  10.9. klo 17 vigilia
Su  11.9 klo 10 liturgia
Ke  21.9 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  30.9. klo 17 vigilia

LOKAKUU
La  1.10. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
 ristisaatto

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

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

TOUKOKUU
Su  1.5. klo 10 liturgia
La  11.6. klo 17 ehtoopalvelus

KESÄKUU
Su  12.6. klo 10 liturgia

ELOKUU
Su  21.8. klo 10 liturgia

PALTAMO
(paikka ilmoitetaan paikallislehdessä)
Ma  15.8. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
Isännöitsijä Asta Kivijärvi
puh. 044 737 8887

HEINÄKUU
Su  31.7. klo 10 liturgia

SYYSKUU
Ti  13.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus
Ke  14.9. klo 10 liturgia

VAALA
TOUKOKUU
Su  29.5. klo 10 liturgia Säräisniemen 
 kirkossa

KUIVAJÄRVI
PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI
Isännöitsijät Tommi ja Hannele Niskanen

La  2.7. klo 17 litania hautausmaalla
La  2.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su  3.7 klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja 
 ristisaatto

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
To 26.5. klo 15 Kajaanin hautausmaan 
siivoustalkoot
16.-18.9. hiippakuntapäivät Vaasassa
Su 7.8. klo 10 ekumeeninen rukouspalve-
lus Linnasaaressa
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KAJAANIN SEURAKUNTA

TOIMINTAA KAJAANIN SEURAKUNNASSA 

HAUDANHOITO
Kajaanin seurakunta järjestää hautojen 
hoitoa ja kesäkukkien kastelua Kajaanin ja 
Sotkamon hautausmailla juhannusviikosta 
elokuun puoleen väliin. Palvelun hinta 
60-70€/ hauta, kukkien hinnan mukaan.  
Haudanhoitosopimukset puhelimella 
045 606 2197 tai sähköpostilla kajaani@
ort.fi 

KIRKKO AVOINNA
Kristuksen kirkastumisen kirkko Kajaanissa 
on tiekirkko ja avoinna 13.6.- 19.8. ma-pe 
klo 13-18 ja ryhmille sopimuksen mukaan.

KRISTINOPPIKOULUT
Kristinoppikoulut Kajaanissa 11.5–15.5. 
ja Kuhmossa 11.6.–12.6. tiedustelut puh. 
040 848 5380, isä Reijo.

RETKI NURMEKSEEN
Retki Nurmeksen pääkirkon praasniek-
kajuhlaan 29.6.2016. Lähtö on Kajaanista 
kirkon edestä klo 7.30 ja Sotkamon 
linja-autoasemalta klo 8.15. Matkan hinta 
on 10 euroa/aikuinen. Ilmoittautumiset 
9.6. mennessä puh. 045 606 2197 tai 
sähköpostilla kajaani@ort.fi 

VUOSILOMAT
Kirkkoherra Reijo Marjomaa on vuosilo-
malla 5. - 23.7. sijaisena rovasti Simo Rönty 
puh. 044 286 4321
Kanttori Kaisa Mönttinen on vuosilomalla 
9.7 - 30.7.

PYHIINVAELLUSMATKA LAPPIIN
Pyhän Trifonin pyhiinvaellusmatka Sevetti-
järvelle 25.-29.8. Lähtö Kajaanista Lohtajan 
ABC-asemalta klo 10.30. Ilmoittautumiset 
15.6. mennessä s-postilla pshv@ort.fi  tai 
puhelimitse 0206100491.

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

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

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

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla. 
Kajaanin tiistaiseuran jäseneksi voi liittyä 
maksamalla jäsenmaksun 10 euroa tilille 
FI18 1057 3500 2464 38 

KATEKUMEENIKURSSIT JA LUKUPIIRIT
Kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille, 
kirkkoon liittymistä harkitseville ja myös 
kirkkoon jo liittyneille annetaan perus-
opetusta ortodoksisuudesta ja pidetään 
raamatun lukupiirejä. Kokoontumisista 
ilmoitetaan elokuussa ilmoitustauluilla ja 
paikallislehdissä. 

Kajaanin seurakunnassa ja ilmeisesti koko 
kirkossamme kaste on säilyttänyt aseman-
sa. Ekumeenisissa perheissä, joissa toinen 
puolisoista kuuluu ortodoksiseen seura-
kuntaan, lapsi kastetaan useimmiten äidin 
seurakuntaan. Lähes kaikki ortodoksis-
ten äitien lapset kastetaan äidin kirkon 
jäseneksi. Myös ortodoksiseen kirkkoon 
kuuluvat isät tuovat lapsiaan kasteelle, 
vaikka äiti ei olisikaan ortodoksi. Tilan-
ne on jatkunut pitkään samankaltaisena. 
Vaikka syntyneiden määrä seurakunnan 
ikääntyessä luonnollisesti laskee, toimite-
taan ortodoksisia kasteita yhä enemmän 
kun ortodoksiäideille syntyy lapsia.
Kuvassa Aatu Olavin kaste Kajaanin 
kirkossa.

Iloinen uutinen Isä Jarmolta uusi teos

Isä Jarmo Hakkaraiselta on ilmestynyt uusi 
teos Ortodoksista psykoterapiaa. Kirjoituk-
sia ortodoksisesta terapeuttisesta elämästä 
ja ortodoksisen teologian läntisestä vankeu-
desta. (Grano Oy, Jyväskylä, 2016, 310s.)
Teos käsittelee ortodoksista psykote-
rapeuttista opetusta sielun ja ruumiin 
parantamisesta, ortodoksisen teologian 
läntistä vankeutta ja ortodoksista etiikkaa.
Isä Jarmo toteaa kirjassaan, että erottau-
tuminen pyhien isien teologiasta vallitsee 
yhä maailmanlaajuisessa ortodoksisessa 
kirkossa. Kirkko tarvitsee hänen mu-
kaansa pyhien isien luovaa ja eheyttävää 
teologiaa.
Moniarvoisen yhteiskunnan sisäisen ar-
vottomuuden keskellä paikalliskirkon 
tulee hahmottaa jäsenissään ortodoksisen 
kirkon perinteen mukaisia kasvatustavoit-
teitaan. Kirkko ei ole paikalleen pysähtynyt 
kulttikerho, vaan yhteisessä eukaristiassa 
palveleva kirkollinen yhteisö. 
Teosta voi tilata suoraan isä Jarmolta 
sähköpostitse osoitteesta jarmo.hakkarai-
nen@uef.fi 
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Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Näillä Pyhän Kolminaisuuden ylistys 
sanoilla aloitamme yleensä hengellisen 
kirjoituksen tai opetuspuheen. Tänä 
päivänä nämä sanat muodostavat juhlan 
syvällisen sanoman. Helluntai Pyhän 
Kolminaisuuden päivä on Kirkon suuren 
salaisuuden mystinen todellisuus. Hellun-
tai on myös Kirkon syntymäpäivä, se on 
myös Vapahtajamme apostoleilleen an-
taman lupauksen täyttymys. Kristus elää 
ja vaikuttaa perustamansa Kirkon kautta. 
Hän elää kirkon sakramenteissa, jumalan-
palveluselämässä, sanassa ja traditiossa.

Kirkko on Kristuksen ylösnousemuk-
sen ja Helluntain suuri salaisuus. Olemme 
Hänen ruumiinsa jäseniä. Helluntain 
juhla muistuttaa eitä myös kasteen ja 
myrhavoitelun sakramenteista. Pyhä 
apostoli ja evankelista Johannes kirjoittaa 
pyhässä evankeliumissaan (Joh.7:37-38) 
Jeesuksen sanat: ”Jos jonkun on jano, 
tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka 
uskoo minuun, ’hänen sisimmästään 
kumpuavat elävän veden virrat’, niin 
kuin kirjoituksissa sanotaan.” Kirkkoisät 
puhuvat Kirkosta myös kaivona, josta 
ammennamme elävää vettä. Osallistu-
essamme Herran Pyhästä Ehtoollisesta 
laulamme. ”Ottakaa vastaan Kristuksen 
ruumis juokaa kuolemattomuuden 
lähteestä.” Kirkko ja sen pää Jeesus Kristus 

on elämän vesi, kuolemattomuuden 
lähde ja elävä virta. Ilman Herran Pyhän 
Ehtoollisen suurta salaisuutta emme voi 
elää täydellistä elämää kirkon sisällä. 
Emme voi olla eläviä Jumalassa ilman 
sakramenteista suurimman kokemista.

Kristus antoi perustamalleen Kirkolla 
julistus ja opetustehtävän. Helluntain 
sanoma tulee meidän itse kunkin lähelle 
tässä ja nyt. Se tulee kirkon Sanana meille 
tällä hetkellä, jokaisen henkilökohtaisessa 
elävässä. Se myös antaa ajattelemisen 
aihetta. Olemmeko omalla esimerkil-
lämme opettaneet kanssa ihmisiä ja 
eläneet heidän suruissaan ja iloissaan 
todellisina Kirkon jäseninä? Olemmeko 
antaneet puutteessa oleville veljillemme 
ja sisarillemme? Olemmeko rakastaneet 
lähimmäisiämme niin kuin itseämme?

Kirkko on rakkauden yhteisö, ei 
ihmisiä tuomitseva, vaan heitä rakastava 
ja luoksensa kutsuva Kristuksen yhteisö, 
kuten Helluntain eräässä rukouksessa 
julistetaan: ”Ihmisiin tullut Jumalan 
Hengen voima liitti jumalalliseen so-
pusointuiseen yhteyteen ennen 
keskenään riitaiset ja pahuudessa yhteen 
liittyneet ihmiset, valistaen uskovaiset 
Kolminaisuuden tuntemisella, josta 
mekin olemme vahvistuneet.”

Isä Kauko Ivanoff , Kuhmo

Helluntai, Pyhän Hengen päivä

Lauri Lumpo
s. 10.8.1939
k. 22.1.2016

Järven rantaa laineet huuhtelee,
männyt hiljaa kuiskii ja kuuntelee.

Ei saavu soutaja venheelleen, ei lähde
vesille verkoilleen.

Jätit meille muiston valoisan,
niin kauniin, rakkaan ja hyvän.

Lauria jäivät kaipaamaan puoliso, 
lapset ja lapsenlapset.

Lauri Lumpo.
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Lapin ortodoksinen seurakunta 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi

lappi@ort.fi , www.ort.fi /lappi 
Facebook: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

Kirkkoherranvirasto on avoinna 
ke klo 11–14.

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 

Työntekijöiden vapaapäivät ovat 
pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.

Työntekijät lomalla:
kirkkoherra Jaakko Vainio: 20.–26.6.
rovasti Rauno Pietarinen: 27.6.–8.7.; 
8.8.–21.8.
kanttori Tuuli Lukkala: 25.–31.7.; 10.–12.8.
kanttori Anneli Pietarinen: 25.5.–5.6.; 
27.6.–10.7.; 25.7.–31.7.; 8.8.–21.8.

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Viime vuosina seurakuntamme työvoima on vaih-
tunut varsin tiuhaan. Marraskuusta alkaen meillä 
on ollut töissä kaksi pappia ja kaksi kanttoria, mi-
kä on sopiva joukko tekemään seurakuntatyötä. 
Toiminta onkin saatu normaalille hyvälle tasol-
le. Meillä on varsin usein mahdollisuus osallistua 
jumalanpalveluksiin erityisesti jokaisessa kirkos-
samme, mutta myös muualla seurakunnan alueella. 
Jumalanpalveluksia toimitetaan seurakunnassam-
me varsin paljon. Ilokseni olen saanut huomata, 
että niihin myös osallistuu suuri joukko seura-
kuntalaisia. Esimerkiksi pääsiäisyönä ilosanomaa 
Kristuksen ylösnousemisesta  oli palveluksissa 
julistamassa pitkälti toista sataa henkilöä. Tehty 
työ kantaa siis myös hedelmää. Erityisen iloinen 
olen seurakuntamme kanttorien tekemästä mää-

rätietoisesta työstä, jonka kautta olemme saaneet uusia laulajia kuoroihimme. 
Laulutaitoisia kirkkolaulusta kiinnostuneita kehotan ottamaan yhteyttä kantto-
reihimme. Kirkkolaulajan tehtävä on tärkeä palvelutehtävä, onhan kirkkolaulu 
keskeinen osa jumalanpalveluksiamme. 

Seurakunnan niinsanottujen perustoimintojen lisäksi pyrimme jatkuvasti 
löytämään uusia työmuotoja. Vastauksena seurakuntalaisten toiveisiin olemme 
kevään aikana aloittaneet etäopetuskokeilun yhteistyössä Saamelaisalueen kou-
lutuskeskuksen kanssa. Isä Raunon pitämä etäopetuskurssi jatkuu vielä syksyyn.  
Mikäli kokemukset kurssista ovat myönteiset, on kurssille myös jatkoa luvassa.

Kevään ja kesän aikana vietetään kahden pyhäkkömme praasniekkaa, hellun-
taina Nellimössä ja heinäkuun lopulla Boriksen ja Glebin päivänä Keväjärvellä.  
Seurakuntamme kesäkauden kruunaa Trifonin pyhiinvaellus.  Elokuun lopussa 
kokoonnumme yhteen Lapin valistajan pyhittäisämme Trifonin perintöä kantaen.

Toivon kohtaavani jumalanpalveluksissa juuri sinut! 

Jaakko Vainio

kirkkoherra
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LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16

TOUKOKUU
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

KESÄKUU
To  2.6. klo 17 ehtoopalvelus
La  4.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su  5.6. klo 10 liturgia
Su  19.6. klo 10 liturgia, kristinoppileirin 
 päätösjuhla
Ke  29.6. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 pyhät apostolit Pietari ja Paavali;
 palveluksen jälkeen ateria 
 Petsamo-salissa
To  30.6. klo 17 ehtoopalvelus

HEINÄKUU
Su  3.7. klo 10 liturgia
To  7.7. klo 17 ehtoopalvelus
La  9.7. klo 18 vigilia
Su  10.7. klo 10 liturgia
To  14.7. klo 17 ehtoopalvelus
La  16.7. klo 18 vigilia
Su  17.7. klo 10 liturgia
To  21.7. klo 17 ehtoopalvelus
La  23.7. klo 10 liturgia

ELOKUU
To  4.8. klo 17 ehtoopalvelus
Su  7.8. klo 10 liturgia
Su  14.8. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttäjän 
 kuolonuneen nukkuminen
Ma  15.8. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
 kuolonuneen nukkuminen
To 18.8. klo 17 ehtoopalvelus

SYYSKUU
To  1.9. klo 17 ehtoopalvelus
La  3.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su  4.9. klo 10 liturgia
Ke  7.9. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttäjän 
 syntymä
To  8.9. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän 
 syntymä
Ti  13.9. klo 18 vigilia, pyhän Ristin 
 ylentäminen

Ke  14.9. klo 9 liturgia, pyhän Ristin 
 ylentäminen
To  22.9. klo 17 ehtoopalvelus
La  24.9. klo 10 liturgia
Pe  30.9. klo 18 vigilia, Jumalansynnyttäjän 
 suojelus

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

KESÄKUU 
La  11.6. klo 18 vigilia
Su  12.6. klo 10 liturgia

HEINÄKUU 
La  16.7. klo 18 vigilia
Su  17.7. klo10 liturgia 

ELOKUU 
Pe  5.8. klo 17 vigilia
Pe  26.8. klo 8 liturgia (pyhän Trifonin 
 pyhiinvaellus)

SYYSKUU 
La  3.9. klo 18 vigilia
Su  4.9. klo 10 liturgia
Ke  7.9. klo 17 vigilia
To  29.9. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  30.9. klo 17 vigilia

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

La  14.5. klo 18 vigilia, helluntai, Pyhän 
 Kolminaisuuden kirkon praasniekka
Su  15.5. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
 praasniekkajuhla
La  6.8. klo 10 liturgia, Kristuksen 
 kirkastuminen
Pe  26.8. klo 15.45 litania ja ehtoopalvelus 
 (pyhän Trifonin pyhiinvaellus)
La  24.9. klo 18 vigilia

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
La  4.6. klo 18 vigilia
Su  5.6. klo 10 liturgia
To  23.6. klo 18 vigilia, Johannes Kastajan 
 syntymä
Pe  24.6. klo 10 liturgia, Johannes Kastajan 

 syntymä  
La  6.8. klo 18 vigilia 
Su  7.8. klo 10 liturgia
Su  28.8. klo 10 liturgia (pyhän Trifonin 
 pyhiinvaellus)
Su  25.9. klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie

La  18.6. klo 18 vigilia
La  23.7. klo 18 vigilia, pyhien Boriksen ja 
 Glebin tsasounan praasniekka
Su  24.7. klo 10 liturgia, ristisaatto vanhalle 
 kolttatilalle, vedenpyhitys, praasniekka-
 juhla tsasounalla  
pe 26.8. klo 14 rukouspalvelus 
 (pyhän Trifonin pyhiinvaellus)

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

Ke  4.5 klo 10 aamupalvelus
Ke  11.5 klo 10 aamuplvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  12.5 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  13.5 klo 10 aamupalvelus
Ke 18.5 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To 19.5 klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  20.5 klo 10 aamupalvelus

IVALO
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Männiköntie 4

La  7.5. klo 10 liturgia
La  3.9 klo 10 liturgia

IVALO
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalatie 7–9

La  14.5. klo 10 hartaus
La  24.9. klo 10 hartaus

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja

La  7.5. klo 10 liturgia
La  2.7. klo 10 liturgia 
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Kirkkolaulu ja lukijaopetus Rovaniemellä
Kaikille avoin kirkkolaulupiiri kokoontuu kevään osalta vii-
meisen kerran keskiviikkona 11.5.2016 klo 17 Petsamo-salis-
sa (Ounasvaaran  e 16). Lukijaopetusta on tarjolla torstaina 
12.5. ja 26.5. klo 15.30. Tervetuloa mukaan!
Toiminta lähtee käyn  in uudella innolla taas syyskuussa, 
seuraa ilmoituksia seurakunnan ne   sivuilla! Kirkkolaulusta 
ja lukijana toimimisesta kiinnostuneet voivat myös kesän ai-
kana o  aa yhtey  ä kan  ori Tuuli Lukkalaan (040 809 2877, 
tuuli.lukkala@ort.fi ).

Rovaniemen kirkko vihitty 

uudelleen käyttöön
Pyhän apostoli Andreaksen kirkon remontti valmistui sisätilojen 
osalta ennen pääsiäistä, ja uuden värimaailman saaneessa kirkossa 
on toimitettu palveluksia Lasaruksen lauantaista lähtien. Ulkotyöt 
saadaan päätökseen kevään aikana.

Rovaniemen kirkko ennen remonttia.

Rovaniemen kirkon uudet, vaaleammat värit.

Kirkkokansaa pääsiäisyön palveluksessa.

KEMIJÄRVI
VANHA PAPPILA 
(TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu
La  9.7. klo 10 liturgia

SODANKYLÄ
EV.LUT. SEURAKUNTATALO, 
KAPPELI
Papintie 2 (Sisäänkäynti 
päädystä 
”Diakonia tsto”)
La  20.8. klo 10 liturgia

UTSJOKI
ERÄMAJA
Tenontie 393

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



Pyhän Trifonin pyhiinvaelluksen ohjelma:
TORSTAI 25.8.
18–20 Rovaniemi: Mahdollisuus tutustua pyhän
 apostoli Andreaksen kirkkoon. Iltateetä 
 tarjolla Petsamo-salissa.

PERJANTAI 26.8.
8.00 Ivalo: Liturgia pyhän Nikolaoksen kirkossa
10.00 Ivalo: Ris  saa  o Pikku-Petsamosta kylälle
14.00 Keväjärvi: Rukouspalvelus pyhien Boriksen 
 ja Glebin tsasounassa
15.45 Nellim: Litania kalmistolla
16.00  Nellim: Ehtoopalvelus Pyhän 
 Kolminaisuuden ja pyhi  äjä Trifonin 
 kirkossa
17.00  Nellim: Kyläjuhla ruokailuineen satamassa

LAUANTAI 27.8. 
9.30 Seve   järvi: Päiväjuhla koululla
13.30 (Norjana aikaa) 
 Neiden: Vainajien muistopalvelus pyhän 
 Georgioksen kappelin luona, vedenpyhitys 
 joella ja rukouspalvelus pyhälle Trifonille 
 kappelilla

SUNNUNTAI 28.8. 
10.00 Seve   järvi: Liturgia, pyhi  äjä Trifon 
 petsamolaisen kirkko 
 Juhlalounas
14.30–16 Ivalo: Mahdollisuus tutustua pyhän 
 Nikolaoksen kirkkoon. Kahvia tarjolla 
 seurakuntasalissa.

Pyhiinvaellukseen on mahdollista osallistua myös Pyhien 
Sergein ja Hermanin veljeskunta PSHV ry:n ryhmän mukana. 
PSHV:n pyhiinvaellusryhmän linja-auto lähtee Joensuusta ja 
kulkee Kuopion, Iisalmen, Oulun, Kemin, Rovaniemen, So-
dankylän ja Nellimin kau  a Seve   järvelle ja Norjan Neide-
niin ja takaisin. 
Lisä  etoja www.pshv.fi , pshv@ort.fi , p. 0206 100 491.
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Ǩeässa 2016 lie jiânnai prääʹzneǩ mij sieʹbrrkååʹddest 

Njeä´llmest lij vuõssmõs ceerkvallaš prääʹzneǩ. 
Tät lij troicǩipeiʹvv vueʹssmannust nenjmlååǥǥad 
da vittmlååǥǥad peeiʹv. Čääʹʒʒristtmõš lij jääuʹr 
reeddast.

Keväjääuʹr ceerkav nõmmpeiʹvv leʹbe 
prääʹzneǩpeiʹvv lij 23.-24. peeiʹv sueiʹnnmannust. 

Prääzkjeei Treff an Peäccamneeʹǩǩ- prääʹzneǩ lij 
på´rǧǧmannust 26.-28. peeiʹv. Täk prääʹzneǩ lie 
jeeʹres paaiʹǩin: Âʹvvlest, Keväjääuʹrest da Njeäʹllmest  
piâtnac 26.8, Čeʹvetjääuʹrest da Njauddmest sueʹvet 
27.8. Pâʹsspeeiʹv lij liturgia Čeʹvetjääuʹrest čiâss lååi 
ääiʹj.

Anneli Pietarinen

Kris  noppileiri
järjestetään yhteistyössä Joensuun ja Ilomantsin seu-
rakun  en kanssa Sikrenvaaran leirikeskuksessa Joen-
suussa 9.–18.6.2016. Leirin pää  ävä juhlaliturgia on 
sunnuntaina 19.6.2016 klo 10 Rovaniemellä pyhän 
apostoli Andreaksen kirkossa.
Leirille voivat osallistua vuonna 2001 syntyneet sekä 
myös aiemmin syntyneet, jos kripari on vielä jäänyt 
käymä  ä. Leiriltä voi vielä kysyä paikkoja! Halutessa-
si voit osallistua myös ONL:n tai muiden seurakun  en 
järjestämille leireille. Ole yhteydessä i Jaakko Vainioon 
(0400 178 744, jaakko.vainio@ort.fi )!

Kesän 2014 kripari järjestettiin Inarissa Menesjärvellä Nurmeksen 

seurakunnan kanssa. Lapset ovat aina tervetulleita kirkkoon. Pääsiäisyönä ehtoollisen jälkeen.
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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 
25.6.-25.7.2016

pappi Tuukka Rantanen 
13.-19.6., 25.7.-14.8.2016

kanttori Juhani Matsi 
30.5.-4.7.2016

kanttori Helena Matsi 
4.7.-16.7., 25.7.-14.8.2016

Pääsiäisestä ja seurakuntatyöstä 

Lasaruksen lauantaista kirkkaan viikon keskiviikkoon seurakuntamme jumalan-
palveluksiin katedraalissa, Meri-Lapin pyhäköissä ja muualla osallistui yli tuhat 
ihmistä. 

Juhlan jumalanpalveluksissa katedraalissa kuorom-
me lauloi upeasti. Myös muualla kirkkolaulu hoitui 
mallikkaasti. Papistolla yhdessä kirkon palvelijoiden ja 
huolehtijoiden kanssa oli runsaasti tehtäviä puolentois-
ta viikon aikana. 

Keittiöväki järjesti Oulussa viidessä ja Kemissä kol-
messa tilaisuudessa tarjoilua yhteensä useille sadoille 
ihmisille. Urakka oli vaativa, mutta kaikki vastuunkan-
tajat hoitivat tehtävänsä iloiten. Lämpimät kiitokset 
kaikille. 

Keväällä alkaa jo ensi kirkkovuoden suunnittelu. 
Joudumme jatkuvasti pohtimaan, mihin suuntaan halu-
amme tätä seurakuntalaivaamme ohjata.

On ilmeistä, että jo lähitulevaisuudessa seurakun-
tamme elämää keskitetään aikaisempaa enemmän 

maantieteellisen sijaintinsa ja väestökeskittymien kannalta keskeisiin pyhäköihin. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monilla paikkakunnilla, joissa etäi-

syydet niin sanottuihin keskuspyhäköihin ovat lyhyet, joudutaan erityisesti 
lauantaiaamujen jumalanpalveluksista pitkälti luopumaan. 

Lauantaipäiviin keskittyy niin paljon kirkon ydintoimintoja, että kaikkia niitä 
ei voida nykymenolla hoitaa tyydyttävästi. Lauantait on pidettävä vapaina hauta-
uksia, kasteita, avioliittoon vihkimisiä ym. ainutkertaisia toimituksia varten. 

Tällä pyritään turvaamaan myös ahkeran ja mielestäni ylityöllistetyn työyh-
teisömme jaksaminen ja pysyvyys. Olemmehan saaneet monen vuoden etsivän 
työn tuloksena erinomaisia työntekijöitä seurakuntamme palvelukseen. On hie-
noa seurata päivittäin, miten he palvelevat iloiten.

Yllä kuvatuista suunnitelmista huolimatta kirkkoäiti pyrkii aina huolehti-
maan kaikista seurakuntalaisista, asuivatpa he missä tahansa.

Siunauksen toivotuksin, 

Marko Patronen

kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA  
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OULU 

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

Katedraali avoinna torstaisin klo 10-14 
kesä-, heinä- ja elokuussa

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
su 22.5. klo 10 hetkipalvelus
ke 25.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 26.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 28.5. klo 18 vigilia
su 29.5. klo 10 liturgia
to 2.6. klo 13 rukoushetki
la 4.6. klo 18 vigilia
su 5.6. klo 10 liturgia
ma 6.6. klo 9 rukoushetki, lasten päiväleiri
ti 7.6. klo 9 rukoushetki
ke 8.6. klo 9 rukoushetki
to 9.6. klo 9 rukoushetki
to 9.6. klo 13 rukoushetki
pe 10.6. klo 9 rukoushetki
la 11.6. klo 18 vigilia
su 12.6. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
to 16.6. klo 13 rukoushetki
la 18.6. klo 13 Vedenpyhitys, Hietasaari-
 tapahtuma, Villa Salmenranta, 
 Keulapuomintie, Oulu
la 18.6. klo 18 vigilia
su 19.6. klo 10 liturgia
to 23.6. klo 13 rukoushetki
su 26.6. klo 10 liturgia
to 30.6. klo 13 rukoushetki
la 2.7. klo 18 vigilia
su 3.7. klo 10 liturgia
to 7.7. klo 13 rukoushetki
la 9.7. klo 18 vigilia
su 10.7. klo 10 liturgia
to 14.7. klo 13 rukoushetki
su 17.7. klo 10 liturgia
to 21.7. klo 13 rukoushetki
la 23.7. klo 18 suuri ehtoopalvelus
su 24.7. klo 10 liturgia, 
 kristinoppileirin päätös
to 28.7. klo 13 rukoushetki

su 30.7. klo 10 liturgia
to 4.8. klo 13 rukoushetki
pe 5.8. klo 18 vigilia
la 6.8. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen kirkastuminen
su 7.8. klo 10 liturgia
to 11.8. klo 13 rukoushetki
su 14.8. klo 10 liturgia
su 14.8. klo 18 vigilia
ke 17.8. klo 18 rukouspalvelu, ekaluokka-
 laisten koulutielle siunaaminen
ma 15.8. klo 10 liturgia, Jumalan-
 synnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
to 18.8. Oulun Taiteiden yö, katedraali 
 avoinna 10-22; klo 13 rukoushetki, 
 klo 20 akatistos, klo 21 konsertti
la 20.8. klo 18 vigilia
su 21.8. Ei liturgiaa Oulussa, Pudasjärven 
 praasniekka (kts. s. 24)
to 25.8. klo 13 rukoushetki
su 28.8. klo 10 liturgia
to 1.9. klo 18 ehtoopalvelus
la 3.9. klo 12 Maikkulan praasniekka; 
 vedenpyhitys ja muistopalvelus, 
 Maikkulanrinne 42, Oulu
la 3.9. klo 18 vigilia
su 4.9. klo 10 liturgia

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

ke 7.9. klo 18 vigilia
to 8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä
su 11.9. klo 10 liturgia
ti 13.9. klo 18 vigilia
ke 14.9. klo 10 liturgia, ristin ylentäminen
ke 14.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 15.9. klo 18 ehtoopalvelus
la-su 17.-18.9. Hiippakuntapäivät 
  Vaasassa, ei jumalanpalveluksia
ke 21.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 22.9. klo 18 ehtoopalvelus
la 24.9. klo 18 vigilia
su 25.9. klo 10 liturgia
ke 28.9. klo 18 ehtoopalvelus
to 29.9. klo 18 ehtoopalvelus

MUHOS

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

la 14.5. klo 12 hautausmaapraasniekka 
 Muhoksen ortod. ja ev.lut. osastoilla
pe 17.6. klo 10 liturgia 

Ristisaatto Oulun koululaispalveluksessa.
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la 23.7. klo 9 liturgia
la 6.8. klo 13 ekumeeninen praasniekka, 
 Muhoksen ev.lut kirkko 
 (Kirkkotie 3, Muhos)
ke 14.9. klo 10 liturgia

HAUKIPUDAS

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

la 28.5. klo 10 liturgia
la 11.6. klo 10 liturgia
to 8.9. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän syntymä

KEMI

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

su 8.5. klo 10 liturgia
ke 25.5. klo 15.30 akatistos, tiistaiseuran ja 
 lastenkerhon yhteinen kevätretki Matti
 Kotkansalon mökille Ajokseen, lähtö 
 Kemin kirkolta kimppakyydein klo 15.
to 23.6. klo 18 vigilia
pe 23.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 temppelijuhla
la 30.7. klo 10 liturgia
to 1.9. klo 10 liturgia, kirkkovuoden alku

TORNIO

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

la 14.5. klo 10 liturgia
ke 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia
la 20.8. klo 10 liturgia

VIHANTI

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

to 5.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
 motoristikirkko, helatorstai, 
 Herran taivaaseen astuminen
la 11.6. klo 10 liturgia
ma 15.8. klo 10 liturgia, Jumalan-
 synnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
pe 30.9. klo 18 vigilia
la 1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, 
 temppelijuhla

RAAHE

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

la 21.5. klo 10 liturgia
la 4.6. klo 10 liturgia
la 16.7. klo 10 liturgia
la 27.8. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI

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

su 5.6. klo 10 liturgia
la 16.7. klo 10 liturgia

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
(kirkon vieressä)

la 13.8. klo 11 liturgia, klo 13.30 
 muistopalvelus Sänkikankaan 
 matkamiehen ristillä

KALAJOEN SÄRKÄT

PYHÄN NIKOLAOKSEN RUKOUSHUONE 
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249

la 7.5. klo 10 liturgia
la 2.7. klo 10 liturgia

TAIVALKOSKI

JALAVAN KAUPPAKARTANON 
KAHVILA
Mikonkuja 2

Ma 4.7. klo 18 ehtoopalvelus, kirkkokahvi 
 ja praasniekkajuhla

PUDASJÄRVI

VANHUSTEN PALVELUKESKUS
Kauppatie 25

Su 21.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
  kirkkokahvi ja praasniekkajuhla

Vihannin tsasounan isännöitsijä Ulla Haukka juhli 70-vuotispäiväänsä samarialaisen naisen sunnun-

taina tutussa pyhäkössä. Pääsiäisriemun sävyttämää liturgiaa ja ristisaattoa seurasi ilon täyttämä juh-

lahetki kahvituksineen. Palveluksen toimitti rovasti Antero Petsalo, mukana palveluksessa oli myös 

Kokkolan uusi pappi, pastori Andrei Sotsov. Monia armorikkaita vuosia Ullalle ja hänen läheisilleen!
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LASTEN PÄIVÄLEIRI KESÄKUUSSA 2016
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (7–13v.) 
6.6–10.6. (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. 15 ensin ilmoittautunutta mahtuu 
mukaan. Ilmoittautuminen 16.5. mennessä 
oulu@ort.fi  / 044 5115 741.

LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA 
KESÄTAUOLLE
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.
Kirkkokerho kokoontuu viimeisen 
kerran ennen kesätaukoa sunnuntaina 
22.5.2016. Kesän jälkeen kerhon toimin-
ta jatkuu sunnuntai 4.9.2016 alkaen.
Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com .

LAPSIKUORO
Seurakunnan lapsikuoro kokoontuu kevät- 
ja syyskaudella torstaisin klo 17.00–18.00 
(Torikatu 74). Kuorossa lauletaan helppoja 
kirkkolauluja ja lastenlauluja. Kanttori 
Helenan ja Teudor-karhun yhteinen puhe-
linnumero on 044-5115748 ja sähköposti 
helena.matsi@ort.fi 

MERI-LAPIN LASTENKERHO
25.5. tiistaiseuran ja lastenkerhon yhteinen 
kevätretki Matti Kotkansalon mökille Ajok-
seen, lähtö Kemin kirkolta kimppakyydein 
klo 15.

KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää otetaan 
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään 
jokaiselle kiinnostuneelle! Kuorolai-
sille on tarjolla myös laulutunteja ja 
stemmaharjoituksia.
Ota rohkeasti yhteyttä: kanttori Juhani 
Matsi, puh. 044-5115743,
 juhani.matsi@ort.fi 
Katedraalikuoro harjoittelee kevät- ja 
syyskaudella torstaisin klo 17.00–19.00 
seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu)

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu kevät- ja syys-

kaudella keskiviikkoisin klo 12.00–13.30 
Oulun seurakuntasalissa. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan! Kirkkolaulupiirissä 
lauletaan yksiäänisesti kirkkoveisuja 
liturgiasta, pyhiinvaeltajien lauluja ja 
kansanlauluja. Kirkkolaulupiirin vetäjänä 
toimii kanttori Juhani Matsi.

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: 10.5. 

KIRJALLISUUSPIIRI 
kevään viimeinen kokoontuminen keski-
viikkona 11.5.  klo 18.00 ehtoopalveluksen 
jälkeen kerhohuoneella (Torikatu 74, Oulu) 
seuraavasti:
- ke 11.5. Finlandia -palkinnon vuonna 
2015 voittanut teos sekä valitaan syksyn 
2016 kirjat
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustelemaan 
illan kirjasta. Piirin vetäjänä on isä 
Tuukka Rantanen. Kirjallisuuspiiri jatkuu 
jälleen syyskuussa 2016, seuraa ilmoit-
telua oosrk.fi /kerhot-ja-toimintapiirit/
oulun-alue-aikuisten-kerhotoiminta/

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
17.5. Hengellinen ohjaus kirkon traditiossa

KEMPELEEN TIISTAISEURA
ti 17.5.2016 klo 18.30 Raija Siniaallon 
kodissa, Ajurinpiha 4 A 3, Kempele
Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala 
p. 040 5181 071, 
helja.rahikkala@gmail.com

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

MERI-LAPIN TIISTAISEURA
ke 11.5. klo 18 Kemin kirkolla, ehtoo-
palvelus ja kertomuksia hengellisistä 
kokemuksista
ke 25.5. tiistaiseuran ja lastenkerhon 
yhteinen kevätretki Matti Kotkansalon 
mökille Ajokseen, lähtö Kemin kirkolta 
kimppakyydein klo 15.
Yhteydenotot: Kerttu Junnonen, 
puh.050-3556580. 
kerttu.junnonen@gmail.com 

OULUN TIISTAISEURA 
Kevään kokoontumiset klo 17 seurakunta-
salilla (Torikatu 74,Oulu) seuraavasti:
ti 3.5. Tuomas Vilppolan alustus: «Koulutus-
kokemuksia Armeniasta»
ti 24.5. kevätkauden viimeinen 
kokoontuminen
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.

OULUN TAITEIDEN YÖ
To 18.8.  katedraali avoinna 10-22; klo 
13 rukoushetki, klo 20 akatistos, klo 21 
konsertti

SEURAKUNNAN KIRJASTO 
(Torikatu 74, Oulu)
Avoinna sopimuksen mukaan, yleensä 
sunnuntaisin liturgian jälkeen.
Teokset on luokiteltu aiheen mukaan 
aakkosjärjestykseen, ja kirjat sijaitsevat 
seurakuntasalin eteisen kirjakaapeissa.
Teosluetteloa voi tarkastella myös netti-
kortistossa (hakutoiminto, aakkosellinen 
luettelo jne.) osoitteessa: 
https://oosrkkirjasto.librarika.com/
Lisätietoja: oosrkkirjasto@gmail.com

Liturgia Kemin lastenleirillä.

Vilma Tuppi
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OULUN SEURAKUNTA 

”No mutta, mikäpä on edessänne ole-
van auton merkki?” arvuuttelin nuoria 
kuulijoitani. Vuoden 1925 Rolls Royce 
eli ’Hopeahaamu’ sai leiriläisten silmät 
loistamaan. Ihmeteltiin ja kyseltiin au-
tovanhuksen mahdollista toimivuutta, 
ja toimiihan se kun vain ulos ajettaisiin. 
Vaan hyvä on ‚vanhuksen‘ lepäillä kui-
vassa ja lämpimässä aitiossaan.

Olimme saapuneet Kemi Oy:n pe-
rinnesäätiöin museoon, vanhaan 
1930-luvulla valmistuneeseen pää-
konttoriin. Kun oli katseltu ja kyselty 
alakerran taulut, lisää mielenkiintois-
ta oli edessä kun lähdimme nousemaan 
portaita. Ensin hämmästeltiin kappaletta 
puuvanhuksesta, 1600-luvulla kasvunsa 
aloittanutta mäntyjättiläistä. Tuo toista 
metriä leveä tukinpätkä kertoo ajois-
ta, jolloin jokilatvoilla kasvoi todellisia 
jättiläisiä.

Ikimetsän kautta astuimme todel-
liseen aarrekammioon: aikamatkalle 
Laitakarin sahayhdyskuntaan, ja kän-
nykkäkamerat olivat heti vilkkaassa 
käytössä. Esittelin pienoismallia Lai-
takarista, joka ei olekaan ihan pieni 
– olihan saarta Kemin ortodoksisella 
kirkolla rakennettu viisi vuotta. Kerroin 
lapsuudestani Laitakarissa, jossa aikoi-
naan vieraili myös arkkipiispa Herman. 

Lapset ja nuoret olivat nyt kemiläisen 
ortodoksisuuden lähteillä, sillä suotta ei 
saarta sanottu ’meän Karjalaksi’. Kotou-
tuihan sinne 1920-luvulla suuri joukko 
Vienan Karjalan pakolaisia, ja Laitaka-
ri oli ortodoksisuuden ja karjalaisuuden 
keskittymä.

Pienoismallin jälkeen tutustuimme 
entiseen toimitusjohtajan huoneeseen. 
Leveästi hymyilevät pojat saivat istua 
arvokkaalla tuolilla ja kuunnella sota-
historiaa, kuinka suomalaiset sotilaat 
kyseisestä huoneesta nahkasohvalla is-
tuen ampuivat konekiväärillä Lapin 
sodassa. Se tuntui lapsista ja nuorista 
jännältä, vaikka sota ei leikkiä olekaan. 
Koulut, harrastustoiminta, sairaala ja pa-
lokunta tulivat siinä kierroksen aikana 
osallistujille tutuiksi. Kyseltiin, udel-
tiin ja selitettiin. On se ihmeellistä aikaa 
ollut, vaan ymmärrettiinkö yhdistää mi-
tenkään tähän aikaan. Kännykkäkamerat 
räpsyivät.

Mielestäni arvokkain hetki oli, kun 
lapset saivat kirjoittaa nimensä suureen 
vieraskirjaan. Ja vierestä seurannee-
na olin ylpeä kynän käyttäjistä, niin 
kaunista jälkeä tuli kalliiseen paperiin. 
Luovutettuamme pienen lahjan mu-
seon esittelijälle Paula Ikäheimoselle, 
kajauttivat heleät äänet pääsiäistroparin 

kaatuneiden muistotaulun alla. Ja sto-
arostakin sai palkkioksi ’makiaispussin’.

Tulemme varmasti jatkossakin 
järjestämään tämän kaltaisia retkiä lähi-
ympäristöön, sillä lapsia ja nuoria riittää, 
se näkyi jo lasten pääsiäisliturgiassa. Jos-
sain laulussa sanotaan, että ’vanhakin 
nyt nuortuu’. Ja tosiaan unohtuihan sii-
nä omat vaivani, kun katseli lasten ja 
nuorten avointa kiinnostusta Kemi Oy:n 
perinnesäätiön museossa.

Ipodiakoni Martti Takalo

Kemin kirkon stoarosta

Kevätretki Kemin historiaan
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Kemin kirkonkon isännöitsijä Martti Takalo esit-

telee Laitakarin pienoismallia. 

Kemin lasten- ja nuortenleiri.
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Oulun ortodoksinen seurakunnan alueella on useita taitavia iko-
nimaalareita, joiden kätten työt kaunistavat alueen pyhäkköjä. 
Korkeatasoisen ikonitaiteen ohella pyhäköistämme löytyy upei-
ta kirkkotekstiilejä, jotka usein jäävät vähemmälle huomiolle jo 
siksikin, että ne ovat käytössä lähinnä alttarissa tai osana papis-
ton jumalanpalveluspukuja. On ilahduttavaa, että Esko Saari on 
koonnut ja tallentanut edesmenneen puolisonsa Kirsti Saaren 
(1939–2013) töitä yksiin kansiin kaikkien nähtäville.

Kirsti Saaren ikonien sekä kultakirjontatöiden lisäksi kirjas-
sa esitellään lyhyesti ikonien historiaa ja teologiaa, ja käydään 
läpi myös Kirstin elämänvaiheita. Itärajalla Hyrsylän mutkas-
sa vain neljä viikkoa ennen talvisotaa syntynyt Kirsti pelastui 
äitinsä sinnikkyyden ansiosta lähes varmalta kuolemalta, kun 
tämä lähti pienen lapsensa kanssa Suomen puolelle sodan jo 

sytyttyä 30.11.1939. Viranomaiset oli-
vat kieltäneet Hyrsylän evakuoimisen 
vedoten turhaan paniikkiin, jonka 
seurauksena kylään jääneet joutuivat ve-
näläisten miehitysjoukkojen armoille. 
Moni pienokainen menehtyi 30 asteen 
pakkasessa venäläisten avolavakuor-
ma-autoissa kolmen päivän matkalla 
internointileirille Interposolkaan.

Karjalaistytön evakkotaipaleesta Yleisradion 
toimittajaksi, aviopuolisoksi ja perheenäidiksi olisi lukenut mie-
lellään enemmänkin, mutta jo lyhyestäkin elämäkerrasta välittyy 
eloisa kuva lahjakkaasta ja ahkerasta kirkollisen taiteen tekijäs-
tä. Elämänvaiheiden ohella erityisen mielenkiintoista oli lukea 
kirkkotekstiileistä ja kultakirjontatöistä, joita löytyy muun mu-
assa Oulun katedraalista, Vaasan kirkosta sekä Suomussalmen ja 
Sotkamon tsasounista. Kirjan valokuvat välittävät hyvin teosten 
kauneuden.

Kirstiä muistetaan paitsi lämpimin ajatuksin, myös rukouk-
sin jokaisessa pyhäkössä, jonne hän on töitään lahjoittanut. “Vielä 
rukoilemme tämän pyhän ja korkea-arvoisen temppelin lahjan-
tuojain ja kaunistajain puolesta”. Hartauden ekteniassa tiivistyy se 
tosiasia, että Kirstin – ja kaikkien, jotka uhraavat voimiaan pyhäk-
köjen kaunistamiseen – muisto on todella ikuinen, sillä Kirkon 
rukous jatkuu iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pastori Tuukka Rantanen

Silkkilangalla maalaaja

Kirjaesittely:  ”Jumalan kunniaksi – Kirsti Saaren ikonit ja kultakirjontatyöt”
kirj. Esko Saari, kust. Väyläkirjat 2015, 63 s.
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Lämmin kiitos arkkipiispa Leolle ja isä 
Marko Patroselle saamastani Pyhän Karit-
san Ritarikunnan 1.lk:n ritarimerkistä.

Aino Hynninen
Oulu

Lämmin kiitos metropoliitta Elialle myön-
tämästänne siunauskirjasta.

Anni Takkula
Oulun ortodoksinen seurakunta

Kiitos

Meri-Lapin lasten- ja nuortenleiriläisiä.
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Oulun katedraali 
avoinna kesä-elokuussa torstaisin 
klo 10–14, rukouspalvelus klo 13.

Tervetuloa kirkkoon!
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OULUN SEURAKUNTA 

Hiippakuntapäivän saatto.

Seurakuntaan liittyi 15 uutta jäsentä Lasaruksen lauantaina. 
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Lapsikuoro hiippakuntapäivillä.

Pääsiäisyö Oulussa.Pääsiäisyö Kemin kirkossa.

Isä Tuukan 40-vuotiskirkkokahvit palmusunnuntaina. Lämmin kiitos kai-

kille muistaneille!

Oulun Tiistaiseuran pyhiinvaellusmatka
Uuteen Valamoon 6.9.-8.9.2016

8.9. Valamon luostarissa Jumalan Synny  äjän 
Neitseen Marian syntymä-juhla
Vierailu Lintulan luostarissa
Menomatkalla tutustuminen RIISAAn, ortodoksiseen 
kirkkomuseoon Kuopiossa.
Matkan hinta: 
Oulun  istaiseuralaiset 190 € – 220 € riippuen 
majoituksesta / 2 hh
Muut 210 € - 240 € riippuen majoituksesta / 2 hh
- linja-autokyy   + majoitus Valamon vierasmajassa / 
hotellissa 2 hengen huone + ruokailut, 3 ateriaa + 
valamolainen teepöytä

Sitovat ilmoi  autumiset maksamalla matkan hinta 
190 € / 210 € vierasmaja / 220 € / 240 € hotelli 
10.6.2016 mennessä: Oulun Tiistaiseuran  li Nordea 
FI73 1107 3500 6839 60, Viite Valamo
Oma matkavakuutus.
Matka toteutuu, jos läh  jöitä on vähintään 20.

Lisä  etoja ja ilmoi  autumiset: Tuula Jokiranta 
040-5866326, tuula.jokiranta@refec  ofi .com

Ilmoita Tuulalle etu-ja sukunimi, syntymäaika, osoite, 
puhelin / sähköpos  , kansalaisuus, Luostarihotelli/
vierasmaja, 1 /2 h huone, huonekaveri
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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

Katse tiukasti tulevaisuudessa

Vaasan seurakunta jatkaa juhlavuoden viettoa 
ja monet onnistuneet tapahtumat ovat jääneet 
mieleemme. Erityisen suurena ilona on ollut la-
siperheiden määrä kirkossa, parhaimmillaan 
tavallisena sunnuntaina kolmasosa väestä on ol-
lut lapsiperheitä. Seurakuntamme tulevaisuus 
näyttää lupaavalta! 

Kaikkia seurakunnan tapoja on hyvä aset-
taa kriittiseen valoon ja miettiä mitkä niistä ovat 
säilyttämisen arvoisia ja mistä voimme huoletta 
luopua. Monet tavat ovat tiettyyn aikaan ja paik-
kaan sidottuja asioita ja toiset taas säilyttämisen 
arvoisia, sukupolvelta toiselle siirtyvää elävää 
perinnettä. 

Sen vuoksi juhlavuoden kaikissa tapah-
tumissa olennaista on, että enennämme ja 
jalostamme sitä perintöä, joka huostaamme on uskottu.  

Juhlimisella ja paastoamisella on yksi yhteinen piirre. Paasto terästää mei-
dät havaitsemaan kaikessa ympärillämme olevassa olennaisen ja keskittymään 
siihen. Kaikkea turhaa ja katoavaa tulee helposti elämäämme, jopa niinkin pal-
jon, että unohdamme sen juhlan, johon paasto meitä valmistaa. Paaston tavoin 
myös juhlassa meidän aistiemme pitäisi terävöittää havaitsemaan se Olennainen 
ja Kunnioitettava. 

Paastossa me opettelemme siis luopumaan turhasta, jotta voisimme juh-
lia oikeita asioita. Sen vuoksi on hyvä huomata, että on olemassa maailmallista 
iloa ja hengellistä iloa. Maailmallista iloa näemme silloin, kun keskitymme juh-
lan ulkoisiin puitteisiin ja mietimme, miten me itse voisimme nauttia juhlasta. 
Hengellinen ilo taas suuntautuu omasta itsestämme lähimmäiseen ja Jumalaan. 
Tähän iloon kuulu kiitollisuus Jumalalle hänen armostaan ja laupeudestaan meitä 
syntisiä kohtaan. Juhlan ydin on ennen kaikkea siinä tavassa, jolla me asennoi-
dumme toisiamme kohtaan. 

Seurakunnan 150-vuotisjuhla on ennen kaikkea seurakuntalaisten juhla. Toi-
von sen vahvistavan seurakuntamme eheyttä, halua kohdata toisemme saman 
perheen jäseninä. Toivon sen lisäävän keskinäistä tukeamme toisillemme, jotta 
kantaisimme toistemme taakkoja ja rohkaisisimme toisiamme tällä yhteisellä kil-
voituksen tiellä.

Ville Kiiveri

kirkkoherra

VAASAN SEURAKUNTA  
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To 8.9. klo 10 liturgia, Neitseen Marian 
 syntymä
Pe 30.9. klo 18 vigilia, Pokrova
La 1.10. klo 10 liturgia, Pokrova

PIETARSAARI
Narsinkatu 2 / Tsasounakatu 2, Pietarsaari

La 28.5. klo 10 liturgia

Pe 24.6. klo 10 liturgia, Johannes Kastajan
  syntymä

Ke 20.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
 vedenpyhitys, Pietarsaaren 
 praasniekka

La 3.9. klo 18 vigilia
Su 4.9. klo 10 liturgia

Su 9.10. klo 10 liturgia 

ESIPAIMENEN KOTITSASOUNA
Juthnystuvägen 16, Harrström

Su 7.8. klo 10 liturgia, praasniekka 

KAUHAJOKI
Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Su 28.8. klo 10 liturgia 

NÄRPIÖ 
Kyrkotåget 2A, Närpes

Su 4.9. klo 10 liturgia (på fi nska och på 
 svenska)

VETELI
Emäntäkouluntie 52, Tunkkari

Su 11.9. klo 10 liturgia 

MUUTA

Hiippakunnan papiston matka Konstanti-
nopoliin 17.-24.5.2016

Lintulan luostarin kristinoppileiri 10.-17.6

isä Villen ja kanttori Lauran vuosiloma 
20.6.-24.7.2016, isä Andrein vuosiloma 
27.7.-1.8.

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

Ke 11.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 14.5. klo 18 vigilia 
Su 15.5. klo 10 liturgia ja klo 13 ehtoo-
 palvelus. Helluntain polvirukoukset
Ke 18.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 28.5. klo 18 ehtoopalvelus  
Su 29.5. klo 10 liturgia. KP Metropoliitta 
 Elia, diakoniksi vihkiminen.

La 4.6. klo 18 vigilia 
La 18.6. klo 10 liturgia, Kristinoppileirin 
 päätös 
La 9.7. klo 18 vigilia 
Su 10.7. klo 10 liturgia 
La 23.7. klo 18 vigilia 
Su 24.7. klo 10 liturgia 

Ke 3.8. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 5.8. klo 18 vigilia, Herran kirkastuminen 
La 6.8. klo 9 liturgia, Herran kirkastuminen
Su 7.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke 10.8. klo 18 ehtoopalvelus 
La 13.8. klo 18 vigilia 
Su 14.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke 17.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 20.8. klo 18 vigilia 
Su 21.8. klo 10 liturgia 
Ke 24.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 27.8. klo 18 vigilia 
Su 28.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke 31.8. klo 18 ehtoopalvelus, kirkko-
 vuoden alku

La 3.9. klo 18 vigilia 
Su 4.8. klo 10 hetkipalvelus
Ke 7.9. klo 18 vigilia, Neitseen Marian 
 syntymä 
La 10.9 klo 18 vigilia 
Su 11.9. klo 10 hetkipalvelus
Ke 14.9. klo 9 liturgia, Herramme kalliin ja 
 eläväksitekevän Ristin ylentäminen
Ke 14.9. klo 18 ehtoopalvelus 
La 17.9. klo 18 vigilia, Seurakunnan 
 juhlavuoden pääjuhla
Su 18.9. klo 10 liturgia, Seurakunnan 
 juhlavuoden pääjuhla
Ke 21.8. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.9. klo 18 vigilia
Su 25.9. klo 10 hetkipalvelus 
Ke 28.9. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 30.9. klo 18 vigilia, Pokrova 

La 1.10. klo 10 liturgia, Pokrova
La 1.10. klo 18 vigilia

Su 2.10. klo 10 hetkipalvelus
Ke 5.10. klo 18 ehtoopalvelus 
La 8.10. klo 18 vigilia 

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

Su 5.6. klo 10 liturgia 
La 18.6. klo 18 ehtoopalvelus 
Ti 19.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja 
 vedenypyhitys, Lapuan praasniekka
Su 14.8. klo 10 liturgia, kouluvuoden 
 aloitus 
To 8.9. klo 10 liturgia, Neitseen Marian 
 syntymä 
Su 2.10. klo 10 liturgia 

SEINÄJOKI

La 18.6. klo 17:15 ehtoopalvelus, KP 
 Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa 
 Leo (Lakeuden ristin alakerta)
Su 19.6. klo 9 liturgia, KP Karjalan ja koko 
 Suomen arkkipiispa Leo (Lakeuden 
 ristin alakerta)

SEINÄJOKI
SEINÄJOEN ORT. RUKOUSHUONEEN 
KANNATUSYHDISTYS
Päivölänkatu 32, Seinäjoki

La 6.8. klo 10 liturgia, Herran 
 kirkastuminen
Su 25.9. klo 10 liturgia  

KOKKOLA
KOKKOLAN RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola

La 14.5. klo 18 vigilia 
Su 15.5. klo 10 liturgia ja klo 13 ehtoo-
 palvelus, Helluntain polvirukoukset

La 25.6. klo 18 vigilia
Su 26.6. klo 10 liturgia
Ke 29.6. klo 10 liturgia, apostolien Pietarin 
 ja Paavalin juhla

La 30.7. klo 18 vigilia 
Su 31.7. klo 10 liturgia 

Pe 5.8. klo 18 vigilia, Herran kirkastuminen
La 20.8. klo 18 vigilia
Su 21.8. klo 10 liturgia 

Ke 7.9. klo 18 vigilia, Neitseen Marian 
 syntymä 

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT SU 
22.5.
Talkoot pidetään su 22.5. klo 11 alkaen. 
Tarjolla on kahvia ja pikkusuolaista sekä 
mukavaa seuraa. Seurakunnalta saa lai-
naksi haravan ja työhanskat. Hautausmaan 
osoite on Kappelinmäentie 140.

KIRKKOMUSIIKKI-OPISKELIJOIDEN SÄ-
VELHARTAUS LA 28.5.
Tervetuloa kuuntelemaan ortodoksista 
kirkkomusiikkia pyhän Nikolaoksen 
kirkkoon klo 19. Sävelhartaudessa laulavat 
ortodoksisen kirkkomusiikin opiskelijoita 
Itä-Suomen yliopistosta. 

IKONINÄYTTELY PYHÄN NIKOLAOKSEN 
KIRKOSSA KESÄLLÄ
Kesä-heinäkuun aikana pidetään 
ikoninäyttely pyhän Nikolaoksen kirkossa. 
Tervetuloa tutustumaan.

IKONINÄYTTELY LAPUAN RUKOUS-
HUONEELLA 17.-19.6. 
Näyttely pidetään rukoushuoneen 
seurakuntasalissa ja näytteillä mm. Seija 
Haanpään ikoneita. Lisätietoja seurakun-
nan nettisivuilla www.vaasaort.fi 

LITURGIA HARRSTRÖMISSÄ SU 7.8.
Seurakuntamme entisen kirkkoherran, 
nykyisen Oulun metropoliitta Elian kotitsa-
sounassa toimitetaan liturgia sunnuntaina 
7.8. klo 10. Osoite: Juthnystuvägen 16, 
Harrström. Kaikki ovat tervetulleita! 

TAITEIDEN YÖ VAASASSA TO 11.8.
Joka vuotinen taiteiden yö pidetään 
Vaasassa to 11.8. Kirkko on auki klo 14–23. 
Taiteiden yön akatistos toimitetaan klo 
20.  Mukaan saa tulla auttamaan esim. 
kirkkovahtina tai ohjelman suunnitteluun. 
Taiteiden yön ohjelmaa suunnitellaan ke 
3.8. ehtoopalveluksen jälkeen. Tervetuloa!

SIIVOUSPÄIVÄN KIRPPUTORI LA 27.8.
Kirpputori pyhän Nikolaoksen kirkon 
pihassa, mahdollisuus myös tutustua 
kirkkoon klo 10-14

TUOKIOKUVIA PYHÄN NIKOLAOKSEN 
KIRKOSTA 15.9.-29.10. 
Valokuvaaja Eetu Sillanpää
Vaasan kaupunginkirjaston näyttelykäytä-
vä (Kirjastonkatu 13)

ORTODOKSINEN KIRKKOMUSIIKKI TU-
TUKSI (OSA 1) LA 1.10. KLO 14  
Oktoekhos – ortodoksisen kirkkomusiikin 
kivijalka, kanttori Laura Aho, Vaasan 
kaupunginkirjasto (Kirjastonkatu 13)

ORTODOKSINEN KIRKKOMUSIIKKI TU-
TUKSI (OSA 2) LA 8.10. KLO 14 
Teologiaa kirkkomusiikin siivin, kanttori 
Laura Aho, Vaasan kaupunginkirjasto 
(Kirjastonkatu 13)

VAASAN ORTODOKSISEN 
SEURAKUNNAN 

150-VUOTISJUHLA 
VAASASSA

Lauantaina 17.9. 
klo 14 Tuokiokuvia pyhän Nikolaoksen 

kirkosta. Valokuvanäyttelyn avaus 
Vaasan kaupungin kirjastossa 

(Kirjastonkatu 13)
klo 15 Pyhän Nikolaoksen 

kirkon kuoron sävelhartaus 
kaupunginkirjaston luentosalissa 

(Kirjastonkatu 13)
klo 16.30 litania ja seppelten lasku 

hautausmaalla (Kappelinmäentie 140)
klo 18 juhlavigilia pyhän Nikolaoksen 
kirkossa (Kasarmintori, Nikolainkuja 1)

Sunnuntaina 18.9. 
klo 10 vedenpyhitys ja juhlaliturgia 

pyhän Nikolaoksen kirkossa. 
klo 12 juhlalounas ravintola 

Bacchuksessa (Rantakatu 4, Vaasa)
klo 14 päiväjuhla Kulttuuritalo 

Fannyssa (Kirkkopuistikko 34, Vaasa)

Seurakunnan juhla on kaikille 
avoin ja maksuton. Lisätiedot 

seurakunnan kirkkoherralta 020 
6100 499, kanttorilta 020 6100 497 ja 

seurakunnan nettisivuilta
 www.vaasaort.fi  

Oulun hiippakunta on saanut uuden 
papin. Pastori Andrei Sotsov asuu Kok-
kolassa ja kuuluu työnjohdollisesti Vaasan 
seurakunnan alaisuuteen. Hän työskente-
lee kuitenkin myös Oulun seurakunnan 
eteläisillä alueilla: Raahessa, Vihannilla ja 
Kalajoella.

Jumalanpalvelusten ja sielunhoidol-
lisen työn lisäksi isä Andreilla on myös 
aikuiskasvatukseen liittyviä tehtäviä. Hän 
vastaa myös maahanmuuttajatyöstä ja 
ekumeenisten suhteiden ylläpitämisestä 
Vaasan ja Oulun seurakuntien alueilla.

Virolaissyntyinen isä Andrei on kou-
lutukseltaan teologian tohtori. Hän on 

väitellyt Tarton yliopistossa aiheesta Viron 
ortodoksinen hiippakunta neuvostoliit-
tolaisen uskontopolitiikan vaikutuksen 
alaisena 1954-1964.

Diakoniksi hänet vihittiin vuon-
na 2006 ja papiksi vuonna 2009. Hän on 
palvellut muun muassa Helsingin or-
todoksisen seurakunnan pappina sekä 
Virossa sotilaspappina.

Isä Andrei puhuu äidinkielenään vi-
roa ja venäjää. Näiden kielten lisäksi hän 
puhuu hyvin myös suomea, englantia ja 
ranskaa.

Tervetuloa hiippakuntaan, isä Andrei!
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VAASAN SEURAKUNTA  

Seinäjoen ortodoksisen rukoushuoneen 
kannatusyhdistys vuokrasi helmikuussa 
Seinäjoen kaupungilta oman toimitilan. 
Kyseessä on entinen toimistohuone osoit-
teessa Päivölänkatu 32. Tässä osoitteessa 
toimitetaan nyt ehtoo- ja aamupalveluksia 
parin viikon välein. Suurin osa palve-
luksista on maallikkopalveluksia. Myös 
omaa ortodoksiapiiriä järjestetään ehtoo-
palvelusten jälkeen. Liturgia toimitetaan 
muutaman kerran vuodessa.

Ennen uusien tilojen vuokraa-
mista Seinäjoki oli Suomen suurin 
kaupunki, jossa ortodokseilla ei ollut omaa 
tilaa eikä säännöllistä toimintaa. Vaasan 
seurakuntaan kuuluvat ortodoksit – kaik-
kiaan vähän yli sata ihmistä – kokoontuivat 
paikkakunnalla vain muutaman kerran 

vuodessa Seinäjoen luterilaisen seurakun-
nan tiloissa.

Uuden tilan sisustaminen ja kalusta-
minen ovat vielä kesken, mutta paljon on 
jo saatu aikaan. Jos toiminta vakiintuu 
riittävän vilkkaaksi, tila voidaan mahdolli-
sesti ensi vuoden puolella vihkiä virallisesti 
rukoushuoneeksi. 

Kannatusyhdistyksen toiveissa on, että 
jonain päivänä Seinäjoelle kyetään raken-
tamaan oma tsasouna.

Yhdistyksen tilat löytyvät Seinäjoelta 
osoitteesta Päivölänkatu 32 (Kaks’Kättä-
pajan ja Amforan vieressä, noin 2,5 km 
Seinäjoen keskustasta). Palveluksista ja 
yhdistyksen muusta toiminnasta tie-
dotetaan ahkerasti yhdistyksen omalla 
Facebook-sivuilla. 

Seinäjoen ortodoksisen rukoushuoneen kannatus-

yhdistyksen puheenjohtaja Teijo Lusa yhdistyksen 

vuokratiloissa.

Seinäjoen ortodokseille oma rukoushuone

Koululaisjumalanpalveluksen ristisaatto Lapualla.

Koululaisliturgia Lapualla.

Koululaisliturgia Lapualla.
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Aleksandra (Sanni) Trupkin 
14.03.1927 - 22.01.2016
 
Sanni syntyi Suojärven pitäjän Hyrsylän-
kylässä 1927. Isä oli seppä ammatiltaan 
ja äiti hoiti suurperheen 14:sta lasta, 
joista seitsemän menehtyi jo alle kouluikäi-
sinä. Talvisodan alkaessa Trupkinien perhe 
jäi mottiin Hyrsylän mutkaan. Heidät siir-
rettiin rintamalinjojen taakse Itä-Karjalaan, 
koska venäläiset arvelivat heidän olevan 
yhteistyössä suomalaisten kaukopartioiden 
ja sissien kanssa, jotka tuhosivat paljon 
venäläisten huoltokolonnia. Toukokuussa 
venäläiset lastasivat jälleen Trupkinit mui-
den mukana autoihin, lähdettiin liikkeelle, 
mutta määränpäästä ei ollut tietoa. Ilo oli 
suuri, kun Prääsässä selvisi, että suunta oli 
Suomea kohti.

Sanni muisteli, että he olisivat asuneet 
ensin Soinissa ja sen jälkeen Sievissä. Sanni 
hoiti elämänsä ajan karjaa ja emännät olivat 
kovasti kehuneet Sannin hoitamien lehmien 
maidon rasvapitoisuutta ja karjanomistajat 
usein palkitsivatkin Sannin senaikaisilla 
lahjoilla hyvästä työstä. Sieltä Sannin matka 
kulki Vaasaan, jossa hän asui liki kaksikym-
mentä vuotta.

Me tapasimme Sannin kanssa Vaasan 
Pyhän Nikolaoksen kirkossa vuonna 
2006. Selvisi, että Sanni oli Suojärveltä 
kotoisin, josta myös omat vanhempanikin 
olivat ja näin alkoi yli kymmenvuotinen 

ystävyytemme ja keskusteluhetkemme 
Karjalasta.

Hurskaana ortodoksina Sanni oli 
tuttu näky kirkossa ja hän sai paljon 
ystäviä ja tuttavia, toiset kävivät häntä 
tervehtimässä ja osa kuskasi Sannia 
kirkkoon, jos ilmat olivat huonoja ja 
tiet liukkaita. Asuimme Sannin kanssa 
naapuruksina Asemakadulla ja monesti 
viikossa tapasimme ja keittelimme kah-
via ja juttelimme elämänmenosta. Sannin 
puheissa aina korostui Karjalan ikävä, 
kuinka Hyrsylän kylässä järvet olivat 
kalaisia, sieni- ja marjasadot runsaita, 
suuret honka- ja koivupuut heiluivat 
lempeän tuulen tahdissa. Usein Sanni 
puhui myös isän ja äidin, sekä muiden 
sukulaisten kaipuusta, kirkossakäynnit 
ja rukoukset auttoivat ikävään.

Sairaus vei lopulta Sannin Ruukinkar-
tanon palvelutalon pienkoti Amandaan, 
josta tuli hänen loppuajan kotinsa. Vie-
railin Sannin luona Amandassa viikottain, 
joimme kahvia ja söimme pullaa. Sanni 
sanoikin usein, että „minä rakastan kah-
via..“ Pidimme joka kerta rukoushetken, 
lauloimme Taivaallisen kuninkaan ja 
luimme Isä meidän-rukouksen, sanat ja 
sävelet olivat Sannilla hallussa liki loppuun 
saakka, niitähän oli lapsesta saakka luettu 
ja laulettu. Karjalan kunnailla-sävelmä oli 
myös Sannin lempilaulu.

Isä Aleksej kävi toimittamassa Herran 
ehtoollisen aina ennen joulua ja pääsiäistä 
ja isä Villekin ehti tutustua Sanniin.

Muutettuani pari vuotta sitten Varsi-

nais-Suomeen, yhteydenpitomme jatkui 
puhelimitse.  Sairaudestaan huolimatta 
Sanni tunnisti ääneni ja puhelimessa lau-
loin hänelle Karjalan kunnailla ja luin Isä 
meidän-rukouksen. Hoitajat kertoivat, että 
Sannin silmiin tui iloinen loiste, kun hän 
tunnisti ääneni ja voi vaan kuvitella, kuinka 
nämä sanat tekivät myös minulle lämpimän 
olon sieluun ja sydämeen. Hoitajat, etenkin 
Sannin omahoitaja, Elisa Rantasalo, pitivät 
hyvää huolta Sannista aivan loppuun saakka 
ja surullisin mielin otin vastaan tiedon 
Sannin siirtymisestä tuonilmaisiin.

Lämmin kiitos isä Villelle kauniista 
muistosanoista Sannille, sekä laulajille ja 
muille henkilöille, jotka olitte mukana 
saattamassa Sannia viimeiselle matkalle.

Ollos iäti muistettu!
 

Max-Sebastian Kalinainen

Ikuinen muisto

Reija Haaviston ja Kaisu 

Meidzofi n käsinukketeatteri.
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Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja 
pohjoisvenäläistä kirkonrakennusperinnettä, ja siitä 
on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde ja nähtävyys. 
Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat 
todellinen käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila
Kirkon kupeessa on kahvila, joka 
on avoinna touko-elokuussa, 
ryhmille myös muina aikoina 
ennakkovarauksena.
Tarjolla on perinteistä 
lähiruokaa, kotileivonnaisia ja 
oman tilan luomuhunajaa. 

PYHÄN GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi 
Tiedustelut: info@stgeorge.fi   / +358 44 725 75 48
Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen 
(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)

TUTUSTUMISMATKA 
ORTODOKSISEEN 

KULTTUURIIN 
8.7.-10.7.2016

Vierailukohteina Suomen ortodoksinen 
kirkkomuseo RIISA Kuopiossa, Valamon ja 

Lintulan luostarit Heinävedellä, Bomban talo 
ja Kajaanin ortodoksinen kirkko.

Matkalle lähdetään Oulusta 8.7.16 klo 8.00. 
Paluu Ouluun 10.7.16 klo 20.00.

Matkan hinta alkaen 240 €. Hintaan sisältyy 
majoitus Valamon luostarissa (kaksi yötä) sekä 

puolihoitoruokailut.

Lisätiedot: otptravel.fi /matkakauppa tai 
Kalevi Jurvelin (kalevi.jurvelin@otptravel, 

0400 341951). 

Внимание!
Детский семейный православный 

лагерь для русскоговорящих 
переселенцев. 

В городе Нивала 10-12.6.2016. 
Предварительная запись и сведения по 

электронному адресу  irina.trifonova@gmail.
com или по телефону 040-96 33 740 Ирина 

Трифонова.

Ortodoksinen lasten- ja perheleiri
Järjestetään venäjänkielisille maahanmuuttajille 

10.-12.6.2016 Nivalassa.
Ennakkoilmoittautumiset ja lisätiedot 

sähköpostilla
irina.trifonova@gmail.com  

tai p. 040 963 3740

Järj. PSHV ja Iisalmen ort.seurakunta

Alidiakoni Timo Lehtonen on julkaissut vii-
me vuoden lopulla teoksen Vaienneet kellot 
– autonomian ajan sotilaskirkot 1809–1917. 
Teos sisältää kootut tiedot 51:stä keisarillisen 
Venäjän sotilaille rakennetusta ortodoksisesta 
kirkosta. Kirjassa selvitetään myös se, mitä 
näille kirkoille tapahtui vuoden 1917 jälkeen: 

mitä kirkkojen omaisuudelle tapahtui, mihin 
kyseisten pyhäkköjen kellot katosivat ja niin 
edelleen. Mukana on myös tietoa sotilaspa-
pistosta  ja hallinnosta autonomian aikana.
Sidottu kovakantinen teos sisältää 180 valo-
kuvaa ja useita piirustuksia. Sivuja on 256. 
Kirjan alviton hinta 25 euroa  + lähetyskulut 
11 euroa.
Tilaukset sähköpostitse osoitteella 
timon.tieto@welho.com.

Vaienneet kellot
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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

–

”pyhiinvaeltajien kuoroon”! Lähdemme linja
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Pyhän Kolminaisuuden katedraali, Oulu
Pe 13.5. klo 18 panihida Oulujoen hautausmaan 
ortodoksisessa osassa
La 14.5. klo 18 vigilia 
Su 15.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

Pyhän Kolminaisuuden ja pyhän Trifon 
Petsamolaisen kirkko, Nellim
La 14.5. klo 18 vigilia, helluntai, Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon praasniekka
Su 15.5. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, 
praasniekkajuhla 

Pyhän Johannes Kastajan syntymän kirkko, 
Kemi
To 23.6. klo 18 vigilia 
Pe 23.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
temppelijuhla

Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, 
Tornio
Ke 29.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

Jalavan kauppakartanon kahvila, Taivalkoski
La 4.7. klo 18 ehtoopalvelus, kirkkokahvi ja 
praasniekkajuhla

Pyhän Serafi m Sarovilaisen rukoushuone, 
Lapua
Ti 19.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenypyhitys

Pyhien Boriksen ja Glebin tsasouna, Inarin 
Keväjärvi
La 23.7. klo 18 vigilia 
Su 24.7. klo 10 liturgia, ristisaatto vanhalle kolttati-
lalle, vedenpyhitys, praasniekkajuhla tsasounalla

Pyhien profeetta Elian ja pyhän Annan 
tsasouna, Pietarsaari
Ke 20.7. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys

Metropoliitta Elian kotitsasouna 
(Juthnystuvägen 16, Harrström) 
Su 7.8. klo 10 liturgia, praasniekka  

Kristuksen kirkastumisen kirkko, Kajaani
Pe 5.8. klo 17 vigilia 
La 6.8. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto 

Vanhusten palvelukeskus, Pudasjärvi
Su 21.8. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, kirkkokahvi 
ja praasniekkajuhla

Pyhän Trifonin pyhiinvaellus
Pe  26.8. klo 8 liturgia, Ivalo
Pe  26.8. klo 15.45. litania, Nellim, klo 16.00 ehtoo-
palvelus, Nellim
Su 28.8. klo 10 liturgia, Pyhittäjä Trifon Petsamolai-
sen kirkko, Sevettijärvi

Pyhittäjä Lasari Muromalaisen tsasouna, 
Kajaani 
La 3.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus 
Su 4.9. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto

Pyhän ristin rukoushuone, Suomussalmi
Ti 13.9. klo 17 suuri ehtoopalvelus 
Ke 14.9. klo 10 liturgia

Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkko, 
Sotkamo
Pe 30.9. klo 17 vigilia
La 1.10. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja ristisaatto 

Jumalansynnyttäjän suojeluksen rukoushuone, 
Vihanti
Pe 30.9. klo 18 vigilia 
La 1.10. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys, 
temppelijuhla

Kesän 2016 praasniekat Oulun hiippakunnassa
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